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Verslas yra ne
tik pinigai
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė
Maždaug prieš penkerius metus vykusioje apklausoje 47 proc. verslo atstovų
atsakė nežinantys, ką reiškia „įmonių socialinė atsakomybė“. Tiksliau – net negirdėję tokio termino.
Šiandien tokie apklausos rezultatai
šokiruoja. Per penkerius metus socialinė
atsakomybė tapo svarbia verslo filosofijos
ir praktikos dalimi, tokia pat savaime suprantama kaip akcininkų interesai ar rūpinimasis klientais ir partneriais.
„Verslas, kuris daro tik pinigus, yra
blogas verslas“, – yra pasakęs Henris Fordas, nepasiturinčioje airių emigrantų šeimoje gimęs vienas žymiausių ir sėkmingiausių pasaulio verslininkų.
„Taiką versle suprantu kaip tarpusavio
supratimą, santarvę, suderinamumą ir sugebėjimą plėtoti verslą atsakingai ir naudingai visiems. Iniciatyva – verslas taikai –
yra sukurta tam, kad socialinėje aplinkoje
būtų daugiau supratimo, pagarbos ir sugebėjimo siekti tikslo kartu, neatsižvelgiant į
vietą visuomenėje“, – sako Vladas Lašas,
pirmasis lietuvis, pelnęs iškiliausią verslo
apdovanojimą – tarptautinę Verslo taikos
premiją.
Drąsių, originalių idėjų ir inovacijų
entuziastas tiki, kad ateis metas, kai žmonės nusistatys sau ir privalomus mokėti
mokesčius. Tokia iniciatyva šiandien atrodo donkichotiškai naivi. Bet ir pasiūlymas įmonės darbuotojams sau patiems
pasiskirti atlyginimą iš pirmo žvilgsnio
atrodo neracionalus. O ši, socialinį dialogą skatinanti idėja pelnė tarptautinę šlovę
ją įgyvendinusiam V. Lašui, kurio vizitinėje kortelėje įrašyta: „Kiekvienas lašas
yra svarbus“. Plačiąja prasme galime suprasti – kiekvienas žmogus yra svarbus.
AB Swedbank Personalo departamento
direktorius, socialinės partnerystės vadovas
Saulius Būdvytis teigia, kad yra keturios
socialinės atsakomybės sampratos stadijos, kurias Vakarai jau išgyveno. Pradinėje
stadijoje socialinė atsakomybė suvokiama
kaip pareiga mokėti mokesčius, antrojoje –
verslas tarsi išperka savo kaltę, kad yra turtingas, todėl užsiima silpnesniųjų rėmimu
ir saviplaka. Trečiojoje stadijoje nauda yra
abipusė: dalijamasi tuo, kas turima geriausio, bet ir nepamirštama savo organizacija.
Galiausiai formuojasi nauja verslo filosofija, paremta „in ir jan“ principu (daugiau
atiduoti aplinkai nei iš jos pasiimti).
Ar tai, kaip šiandien verslas dažnai
suvokia socialiai orientuotą veiklą (pavyzdžiui, papildomos socialinės garantijos darbuotojams), iš tikrųjų yra tinkami
pavyzdžiai? O gal tai tik savanaudiškas
siekis turėti lojalius darbuotojus, skaldantis visuomenę ir didinantis socialinę
atskirtį?
Veiklos kronika | 2 psl.

Vladui Lašui įteiktas aukščiausias
verslo apdovanojimas

Gegužės 7 d. Oslo rotušėje įvykusios
iškilmingos ceremonijos metu vienas žinomiausių Kauno verslininkų, ir įvairių iniciatyvų kūrėjas Vladas Lašas buvo apdovanotas tarptautine Verslo taikos premija.
Tai pirmasis lietuvis, pelnęs aukščiausią įvertinimą verslo pasaulyje.
V. Lašui įteikta įspūdinga santarvę ir
pasitikėjimą versle simbolizuojanti bronzos statulėlė.
Apdovanojimą, kuris skiriamas už
verslo sėkmę, neatsiejamą nuo socialinės
atsakomybės ir socialinio solidarumo principų, šiemet pelnė šeši atstovai iš Egipto,
Argentinos, JAV, Tanzanijos, Bangladešo
ir Lietuvos. Konkursui, kurį organizavo
Nobelio taikos komitetas ir Tarptautiniai
prekybos rūmai, buvo pateikta 90 kandidatų iš 60 valstybių.
Iškilmėse dalyvavo rinktinė publika:
garsių kompanijų atstovai, ambasadoriai,
politikai, ankstesniųjų metų laureatai.
V. Lašą Osle sveikino rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis
direktorius dr. Vytautas Šileikis, Lietuvos
ambasadorius Norvegijos Karalystėje
Andrius Numavičius, žmona Audronė ir
keletas kolegų. V. Lašas sulaukė ir savo
bičiulio Richardo Bransono sveikinimo.
Technikos mokslų daktaras V. Lašas
yra UPS Lietuvoje atstovaujančios bendrovės „Skubios siuntos“ vadovas, taip
pat „Elintos“, vienos didžiausių pramonės
automatizavimo paslaugų bei produktų
tiekėjų Lietuvoje, ir „Elin vision“, „GRE
Holding“ įmonių bendraturtis ir įkūrėjas.
V. Lašas yra pasaulinių TED idėjų konferencijų rėmėjas ir šios konferencijos iniciatorius Lietuvoje.
Su grupele kitų naujovėmis besidominčių verslininkų V. Lašas ir Richardas Bransonas įsteigė „The Carbon War

V. Lašas sulaukė savo bičiulio Richardo Bransono sveikinimo

Room“ – nevyriausybinę organizaciją,
kuri ieško sprendimų ir skatina verslininkus įgyvendinti kovos su klimato kaita
strategijas, kurios sumažintų anglies dvideginio išmetimą.
Kaunietis yra Kosmoso mokslo ir
technologijų instituto valdybos pirmininkas ir įvairių kosmoso projektų rėmėjas.
Su kolegomis britais jis taip pat įsteigė
pasaulinį jaunimo verslo interneto srityje
„greitintuvą“ Springboard.com. Prieš keletą metų V. Lašas savo vadovaujamoje
bendrovėje sėkmingai įdiegė sistemą „Paskirk sau atlyginimą pats“; šis verslo atvejis dabar aprašomas Europos universitetų
vadovėliuose.
Plačiajai visuomenei Lietuvoje, ko
gero, labiausiai žinomas V. Lašo inicijuo-

Rožių puokštę Osle įteikė rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Susitikimas su ūkio
ministru | 3 psl.

tas socialinis projektas „Pakviesk draugą
į Lietuvą“.
„Jaučiuosi kaip olimpinėse žaidynėse
gavęs verslo aukso medalį. Kai kas laimi
olimpiadoje, tai garbė ir sportininko atstovaujamai valstybei, o svarbiausia – paskata jaunimui siekti to paties. Man smagu, kad Lietuvos vardas paminėtas kaip
šalies, kurioje yra komandų, pasiekiančių
įdomių pasauliui tikslų, kad galime dalyvauti neįtikėtinuose projektuose ir laimėti.
Esu dėkingas Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmams už tai, kad paskatino ir
rekomendavo mane šiam itin garbingam
apdovanojimui,“ – kalbėjo Verslo taikos
premijos laureatas.
RŽ inf.

V. Lašas apdovanojimu džiaugiasi su žmona Audrone

Įmonių jubiliejai | 5 psl.
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Balandžio mėnesio rūmų veiklos kronika
Veiksmas
Rūmų taryba 04.03.

Turinys
Atstovų į Verslo tarybą patvirtinimas.
Diskusija dėl Verslo tarybos veiklos
krypčių artimiausiu metu
Klubų nuostatų projektų
nagrinėjimas. Sprendimas dėl
nuostatų tvirtinimo
Sprendimai dėl narystės (priimti /
atleisti)
Dėl Rūmų tarybos pusmečio darbo

Verslo tarybos susitikimas su LR ūkio
ministru Rimantu
Žyliumi
Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų asociacijos
valdybos posėdis
04.10

Susitikimas su Seimo
vicepirmininku Eriku
Tamašausku

Sprendimas dėl 2011 m. biudžeto
įvykdymo
Sprendimas dėl 2012 m. biudžeto
plano

Vilniaus m. teismo reikalavimo vykdymas (dėl finansinėsekonominės ekspertizės)

Patvirtinti bendriniai klubų nuostatai
Priimta – 4; išbraukta – 3.
Aptartos artimiausių posėdžių temos,
nustatyta posėdžio eigos tvarka
Patvirtintas 2011 m. biudžeto
vykdymas
Patvirtintas 2012 m. biudžeto planas

Rūmai ir jų asociacija pateikia
Teismo ekspertizei prašomus turimus
dokumentus

Prekių kilmės sertifikatai. Dėl atsaky- Prekių kilmės sertifikatai. Dėl atsakymo į LR ūkio ministerijos prašymą
mo į LR ūkio ministerijos prašymą
Rekomenduoti rūmų prezidentams
patvirtinti asociacijos 2011 m.
2011 m. asociacijos finansinė
finansinę ataskaitą per artimiausią
ataskaita
prezidiumo posėdį
Diskutuota apie sąlyčio taškus, verslo
inkubavimą, tarpusavio informacijos
Susitikimas su VšĮ „Versli Lietuva“
mainus, rūmų pagalbos teikimą VšĮ
vadovu p. P. Lukausku
„Versli Lietuva“ vykdant užduotis ir
siekiant numatytų rezultatų
Bus grįžtama prie tiesioginių mero
rinkimų idėjos ir viešuosius pirkimus
Verslo problemos, verslininkų klausi- reguliuojančių teisės aktų.
Primintas Enterprise Europe Network
mai ir pasiūlymai
projekto kofinansavimo iš valstybės
biudžeto klausimas

GS1 Lithuania
Ataskaitinis metinis susirinkimas
dalininkų susirinkimas

Aptarta einamoji situacija.
Patvirtinta veiklos ir finansinė
ataskaita.
Numatyti veiklos planai šiems metams.

Verslo asociacijų atstovų ir
pagrindinių politinių partijų vadovų
konferencija

Sutarta pasirašyti Nacionalinį
susitarimą prieš rinkimus

Ataskaitinis metinis susirinkimas

Patvirtintos 2011 m. veiklos ir
finansinės veiklos ataskaitos

Ataskaitinis metinis susirinkimas

Patvirtintos 2011 m. veiklos ir
finansinės veiklos ataskaitos

Dėl diskusijos su miesto savivaldybe apie tai, kaip bankas mato
savivaldybę tarp kitų savivaldybių

Bankas pateikė atliktos savivaldybių
analizės rezultatus

Kokie yra pagrindiniai bankų
poreikiai informacijai, finansuojant
Diskusija apie tai, kaip konstruktyvi- projektus.
Šią idėją būtų galima aptarti Verslo
ai bendradarbiauti su bankais
vadovų, galbūt Finansininkų klubuose.
Kaip apjungti KPPAR renginius ir
Makroekonominės apžvalgos su
Swedbank pusmetinius susitikimus
Nerijum Mačiuliu
su ekonomistais
Asmeninių finansų valdymo klausi- Tema aktuali Verslo vadovų ar
mai
Finansininkų klubams
Partnerių padalinių plėtra
Aptarta galimybė rengti bendrus
mažesniuose Kauno regiono miestuverslo pusryčius šiuose miestuose
ose (Kaišiadorys, Prienai)
Verslo tarybos kaip patariamojo balso Esant poreikiui ir galimybėms prisiekspertinės veiklos vystymas
jungti prie šios veiklos
Jaunimo verslumo ugdymas
2012 04 05 atmestas sprendimo
projektas nutraukti panaudos sutartį
prieš laiką ir 2012 04 26 priimtas
sprendimas dėl leidimo bendrovei
vykdyti remonto darbus“

Kauno m. taryboje apginti rūmų
nario „Informacijos
saugumo agentūra“
interesai
Marijampolės
savivaldybės viešųjų Marijampolės savivaldybės
darbdavių atranka viešiesiems dardarbų įgyvendinimo
ir darbdavių atrankos bams įgyvendinti Marijampolės sav.
komisijos posėdis(1K)

2

Patvirtinti rūmų atstovai į Verslo
tarybą

Diskusija, pokalbis su Verslo tarybos
atstovais

Kauno regiono plėtros
Lietuvos regioninė politika:
plano rengimo darbo
pasiūlymai 2014-2020 m.
grupė
Regiono plėtros plano rengimo metodikos pristatymas
Kauno regiono plėtros plano rengimo
veiksmų plano pristatymas

Verslo asociacijų
atstovų ir politinių
partijų vadovų konferencija Prienų raj.
VšĮ „Technopolis“
dalininkų susirinkimas
Regiono plėtros
agentūros agentūros
dalininkų susirinkimas
Sveikatos mokslų
universiteto taryba
Kauno kolegijos
taryba
Susitikimas su AB
SWEDBANK banko
atstovais

Rezultatas

PasIūlyti instrumentai, kaip komunikuoti ir skatinti įmones dalyvauti
šiose atrankose. Komisijos narys
A. Pabedinskienė

Pasitarimas su
Marijampolės sav.
atstovais ir verslo
sektoriaus įmonėmis
dėl Marijampolės
jubiliejinių metų ir
miesto dienų organizavimo
Marijampolės sav.
Strateginio plėtros
plano verslo reikalų
komiteto posėdis
Kazlų Rūdos
savivaldybės Strateginio veiklos plano
darbo grupės posėdis
Marijampolės
teritorinė birža –
projektų atrankos
posėdis dėl naujų
darbo vietų kūrimo
(1K)
Marijampolės sav.
Saugos ir sveikatos
komisijos posėdis (1K)

Priemonė

Pateikti siūlymai verslo įmonėms
Iš 10 mugėje ketinančių dalydėl dalyvavimo parodoje mugėje.
vauti įmonių 4 įmonės rūmų narės.
Pasitarime dalyvavo 21 verslo įmonė.
A. Pabedinskienė
Filialas organizavo tikslinę auditoriją.

Marijampolės savivaldybėje verslo
reikalų komiteto posėdis dėl vizijos
formavimo /verslo sektorius/

Priimti 3 siūlymai, pateikti nuo
filialo. A. Pabedinskienė

Susipažinta su Kazlų Rūdos sav.
ekonomine ir socialine aplinka

Pateikta nuomonė dėl verslo sektoriaus analizės tobulinimo.
A. Pabedinskienė

Svarstyti 7 Marijampolės apskrities
įmonių pateikti projektai.

Komisijos patvirtinti ir perduoti
LDB svarstymui 4 projektai. Atstovavo A. Pabedinskienė

Pateikta nuomonė. AtstovaSvarstymas dėl tolimesnio komisijos
vo (komisijos pirmininkė)
darbo ir tikslingumo.
A. Pabedinskienė

Veiksmas

Įmonės,
dalyviai

Įmonių (ne narių) lankymas, informacija apie rūmų veiklą, paslaugas,
20
kvietimas stoti į narius
Verslo plėtra
Regiono plėtra. Jonavos įmonių lankymas kviečiant tapti rūmų nariais
14
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių
15
interesus
„3,5 val. tarpkomandinio koučingo“
4
„Pardavimai atsižvelgiant į skirtingus žmonių elgesio tipus“
6
7
Konsultaciniai – „Vertingo ir ilgaamžio prekės ženklo kūrimas“
Verslo informacinė popietė „Motyvacija, kaip pasiekti maksimalų
informaciniai
10
rezultatą su minimaliomis sąnaudomis“
seminarai
Verslo informacinė popietė „Finansų valdymo sprendimai – kaip
15
įmonė gali sutaupyti“. Dalyvavo Finansininkų klubo nariai.
Verslo vadovų klubo ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas
30
Rūmų
Personalo vadovų klubas „Emocinis intelektas“
23
Rūmų klubas „Ar verslo reikalas yra tik verslas“. Dalyvavo
bendruomenė
40
Finansininkų klubo nariai.
Susitikimas su LR ambasados Rusijoje diplomatais
Kaliningrado PPR prezidento A. V. Zinovjevo vizitas Kauno PPA
rūmuose
Susitikimas URM dėl NB8 renginio programos Kaune
Susitikimas URM dėl Lietuvos ekonomikos diplomatų suvažiavimo
programos Kaune
Tarptautiniai
Susitikimas su Kauno LEZ vadovais dėl Lietuvos ekonomikos
ryšiai
diplomatų suvažiavimo renginio programos aptarimo
Vizitas pas Norvegijos garbės konsulą Vytautą Valaitį, Aptarti NB8
renginio Kaune šį rudenį organizaciniai reikalai
Ispanijos Karalystės ambasadoriaus Lietuvoje Migelio Ariaso Estevezo vizitas
Atsakymai į Lietuvos įmonių užklausas
17
Atsakymai į FC užklausas
32
Patalpinti Lietuvos įmonių verslo pasiūlymai
2
Susidomėjimai Lietuvos įmonėmis
6
Susidomėjimai užsienio įmonėmis
4
EEN
Konsultacijos Lietuvos įmonėms
4
Individualios konsultacijos su valstybiniu patentų biuru, kaip ap8
saugoti prekių ženklus ir dizainą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
EEN naujienlaiškio parengimas ir išsiuntimas (~5000 prenumeratorių)
1
Rūmų žinios Nr. 560, aktualiausi straipsniai: „Apginti interesai“; „Verslo taryba rinksis kas mėnesį“; „Narių poreikiai: keisti verslo aplinką,
bendrauti ir įgyti žinių“; „Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis:
tarptautinėje plotmėje svarbus ir verslo interesas“; informacijos apie
JK ambasadoriaus ir Kinijos Heilogjiang provincijos delegacijos
800 egz.
Viešieji ryšiai
vizitus; „Didėja pristato...“; „Pirmieji verslo kontaktai – per rūmus“,
„Skatins socialinį dialogą įmonėse“; „Verslumas profesiniame
mokyme ir Europos darbo rinkoje“, „Tiesiami „žalieji tiltai“ energetikos sektoriuje“.
Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą
57
Rūmų naujienlaiškio platinimas (290 narių)
4 kartai
Patvirtintas tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumas
14
Dokumentų
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių kilmės
452
išdavimas
sertifikatų
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras pateikė Kauno
80
PPAR paraiškas ŠMM akreditacijai (kvalifikacijos)
Paruošta ir pateikta Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui
89
darbo rinkos kvalifikacijoms paraiškos akreditacijai
Įvertintos tęstinio mokymo programos
5
8 - Kaune
Profesinio
Suderintos kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir patvirtinti
1 - Marirengimo skyrius bilietai tęstiniame mokyme
jampolė
107 Kaunas 7
Užregistruotos praktinio mokymo sutartys
- Marijampolė
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Ūkio ministras pritaria verslininkų pasiūlymui
pasirašyti nacionalinį susitarimą
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė

Kauno m. savivaldybėje su ūkio ministru Rimantu Žyliumi susitiko Verslo tarybos nariai – verslininkai ir miesto vadovai.
„Norėčiau išsklaidyti klaidingą mitą,
kad mylime tik lazerius ir biotechnologijas. Pramonė yra integrali ir svarbi ekonomikos šerdis Tie, kurie turi potencialą
eiti į priekį, yra verti pagarbos, ir jei tikrai reikia, – paramos. Lietuvoje matome
vietą visiems legaliems verslams. Nebus
niekam uždarytos durys eiti proveržio
link, būti čempionais. Manau, ir tekstilės
pramonė, kuria nuo seno Kaunas garsėjo,
bus tarp tų čempionų, nes ji ir sudėtingomis sąlygomis išlaikė gebėjimus dirbti
šiuolaikinei rinkai, kai Europoje jie bemaž sugriuvę. Didžiausia bėda, kokią
šiuo metu matome, – verslo demoralizacija per struktūrinių fondų paramą. Šios
lėšos bus nukreipiamos į bendrąją infrastruktūrą ir kuo mažiau dovanojamos tik
kai kurioms įmonėms įrangai pirkti“, –
sakė ministras.
Anot R. Žyliaus, Lietuvoje jau yra
įmonių, kurių vadovai nesirūpina verslo
vystymu per veiklą, o samdosi konsultantų, kad šie parengtų projektus, ir būtų
gaunama nuolatinė parama be didelių
pastangų.
Kad ES skiriama parama iškraipo
verslą, pabrėžė ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, Verslo
tarybos vadovas Benjaminas Žemaitis.
Dažnai belaukdamas tų lėšų, verslas pavargsta, todėl verslininkai savais pinigais
greičiau padaro tai, ką buvo sumanę. B.
Žemaičiui įdomi ministro pasiūlyta valstybės kapitalo dalyvavimo versle idėja,
tačiau jeigu mechanizmas bus sudėtingas, ji neveiks. Kauno PPA rūmų prezidentas pridūrė, kad labiau nei paramos
verslui reikia, jog valdžia viešai pripažintų, kad verslas maitina valstybę, o ne
atvirkščiai.
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas, Lietuvos
trišalės tarybos vadovas Jonas Guzavičius teigė, kad didžiausia šalies pro-

blema yra nedarbas ir nelegalus darbas.
Tačiau šūsnys pasiūlymų, kaip jas spręsti
(pavyzdžiui, konkursuose dėl Europos
Sąjungos paramos gavimo numatyti privalomą sąlygą mokėti minimalią algą ar
sektoriaus vidutinį atlyginimą, viešinti
įmonių duomenis apie mokamus atlyginimus) lieka be atsako. Formaliai atsirašinėja ir Ūkio ministerija.
Tiek J. Guzavičius, tiek UAB „Dinaka“ ir AB „Kauno Baltija“ vadovai V. Čičelis ir V. Butkus akcentavo, kad nedidinama minimali alga ir bedarbių pašalpos skatina nedarbą, todėl rasti virėją už
1200 Lt ar tolimųjų reisų vairuotoją už
5000 Lt algos neįmanoma.
„Man nedarbas nėra problema. Man
problema – lėta verslo plėtra. Reikia pasistengti, kad verslininkai drąsiai kurtų
darbo vietas ir nebijotų jų atsisakyti, jei
rinkoje situacija pasikeis“, – sakė ministras. R. Žylius pasiūlė verslui pačiam
vykdyti savikontrolės funkciją skaidrinant ir viešinant mokamus atlyginimus
bei sutarti, kokia turi būti minimali alga.
Atsakydamas į AB „Achema“ generalinio direktoriaus J. Sirvydžio nuogąstavimus dėl suskystintų dujų terminalo
projekto ir įpareigojimo vartotojams iš
terminalo pirkti 25 proc. dujų, kurios nebūtinai gali būti pigesnės, ministas aiškino, terminalas bus alternatyva rusiškoms
dujoms ir atsiras konkurencija. Nesant
tokio įpareigojimo, „Gazprom“ galėtų
tiek nuleisti dujų kainą, kad terminalas
būtų sužlugdytas.
Kauno PPA rūmų generalinis direktorius V. Šileikis kėlė klausimą dėl Lietuvos įsipareigojimo kofinansuoti Enterprise Europe Network veiklą, teikiant
nemokamas paslaugas verslui. Ministras
siūlo ieškoti naujų būdų šiai problemai
spręsti, nes biudžeto sandaros įstatymai
esą neleidžia to daryti tiesiogiai.
Biodujų gamintojai siūlė vietoje ato-

R. Žyliaus ir įmonių atstovų požiūriai kai kuriais klausimais nesutapo

minės elektrinės investuoti į biodųjų gamybą. Jei bent 20 proc. dirvonuojančios
žemės būtų galima panaudoti žaliosios
energetikos tikslams, proveržį matuotume geometrine progresija.
Ministras atviravo netikįs nei vėjo,
nei saulės energetika, nes ji pernelyg
brangi ir ją nuolat reiktų dotuoti, tad ekonominės logikos tame nėra. Biodujos,

R. Žyliaus nuomone, yra „gera atsinaujinančios energijos kryptis“.
Atsakydamas į UAB „Liuks“ direktoriaus Z. Dargevičiaus pasiūlymą
artėjant rinkimams partijoms pasirašyti
nacionalinį susitarimą, ūkio ministras
R. Žylius pripažino, jog tai būtina, kad
„nevyktų aukcionas, kas pažadės daugiau ir partijos pagalvotų, ką šneka“.

Verslo tarybos ekspertams vadovaus patyrę vadovai
Kovo mėnesio pabaigoje įsteigtoje Verslo taryboje sudarytos šešios ekspertų grupės bei patvirtinti jų vadovai. Verslo taryboje, kap jau skelbta, lygiais pagrindais atstovaujama Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Kauno krašto pramonininkų
ir darbdavių asociacijai bei Kauno m. savivaldybei.
Tai nereiškia, kad taryba veiks uždarai ir joje negalės dalyvauti kitų verslo organizacijų atstovai. Jie gali inicijuoti klausimų svarstymą, problemų analizę per sudaromas ekspertų grupes.
Verslo aplinkos ekspertų grupei vadovaus Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius. Šiai grupei priskirti su verslo aplinka,
miesto finansais, užimtumu, biurokratinių barjerų mažinimu, verslo inkubavimu, darbo santykiais, socialine partneryste susiję klausimai.
Miesto įvaizdžio ekspertų grupės vadovas – Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis. Grupės nariai gilinsis į miesto įvaizdžio, miesto rinkodaros, atvykstamojo turizmo, įvaizdžio, tarptautinių ryšių problematiką.
ES struktūrinės paramos ir investicijų ekspertų grupės lyderiu patvirtintas UAB
„Garlita“ generalinis direktorius Juozas Martikaitis. Grupės dėmesys bus koncentruo-

jamas į miesto strateginius veiklos planus, 2014–2020 m. finansinę perspektyvą, ES
projektų kompleksiškumą ir vykdymą.
Miesto ūkio grupės ekspertams vadovaus UAB „Kautra“ generalinis direktorius
Linas Skardžiukas. Ši grupė analizuos su energetika, miesto komunaline infrastruktūra, transportu susijusias problemas.
Inovacijų ir švietimo ekspertų grupės vadovas – Kauno PPA rūmų viceprezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas. Grupės kompetencija apibrėžta taip: mokslo,
studijų ir verslo slėniai, „Technopolis“ ir kiti mokslo bei technologijų parkai, bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis, švietimo galimybių atitiktis darbo rinkos
poreikiams.
Darnaus vystymo ir urbanistikos grupės ekspertams vadovaus KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorius prof. Jurgis Staniškis. Grupė nagrinės su darnaus vystymosi strategija, paveldo problemomis, miesto bendruoju planu susijusius klausimus.
RŽ inf.
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Seimo vicepirmininkas E. Tamašauskas
domėjosi įmonių problemomis

Seimo vicepirmininkas Erikas Tamašauskas

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai dalyvavo susitikime su
Seimo vicepirmininku Eriku Tamašausku. Pokalbyje, kuris vyko Kauno krašto
pramonininkų ir darbdavių asociacijoje,
Seimo vicepirmininkas buvo linkęs ne
pats kalbėti, o labiau klausytis ir mėginti
ieškoti verslo problemų sprendimų.
AB „Atrama“ generalinis direktorius
Alvydas Švedas kritikavo parlamentarų
ketinimus mažinti akcizą benzinui, o ne
visam kurui: „Tai pataikavimas tiems 15
proc. vairuotojų, kurie važinėja brangiais
automobiliais. 50 proc. šalies autotransporto važinėja dyzelinu, 25 proc. – dujomis. Tai neduos absoliučiai jokio efekto.“

UAB „Laktopolis“ direktorius Zenonas Skibiniauskas priminė Liberalų
sąjūdžio šūkį, kad Kauno gatvės bus ne
lopomos, o tvarkomos. Šūkis padėjo šiai
partijai „išvažiuoti“ rinkimuose, tačiau
dabar yra pamirštas ir nerealizuotas.
„Darbo kodekse nustatyta darbo savaitės trukmė – 40 valandų per savaitę, tiek
žmonės ir turėtų dirbti. Jei įdarbinti puse
etato – 20 valandų. Bet kai kas sugalvoja
tabelyje žymėti vieną ar dvi darbo valandas per dieną. O kai oficiali alga – mažesnė
nei minimali, nelabai iš ko paskui galima ir
mokesčius paimti. Jei įmonėje 1000 žmonių gauna mažiau nei 800 Lt per mėnesį,
tai bendrai jie mokesčių sumoka mažiau
negu kita įmonė, kurioje dirba gal 10 kartų
mažiau darbuotojų, tik jų algos yra fiksuojamos tokios, kokios ir mokamos, normalios. Užtektų Darbo inspekcijai susidomėti
mokesčių vengiančiomis įmonėmis (…)
ir mokesčių surinkimas tikrai išaugtų“, –
įsitikinęs Kauno krašto pramonininkų ir
darbdavių vadovas Jonas Guzavičius.
Jis priminė, kad, „Sodros“ duomenimis, šalyje yra 410 tūkst. biudžetininkų,
tarp jų mokytojų, medikų, policininkų ir

kt., 265 tūkst. darbuotojų, gaunančių minimalias ar net mažesnes algas, 214 tūkst.
bedarbių ir apie 900 tūkst. pensininkų. Tik
300 tūkst. dirbančiųjų gauna didesnes nei
minimalias algas. Vadinas, jie ir suneša
didžiausią dalį mokesčių į bendrą aruodą.
J. Guzavičius, remdamasis regioninių
asociacijų, daugelio savivaldybių pareikšta pozicija, kategoriškai pasisakė prieš
atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, pagal
kurias šiame versle atsirastų privatūs tarpininkai, o savivaldybių kontrolė išnyktų:
„Dėl tos priežasties stringa ir renovacija“.
E. Tamašausko nuomone, reikėtų ir
piliečių didesnio sąmoningumo, kad būtų
sukurta normali, šiuolaikinė atliekų rūšiavimo sistema. Reikėtų galvoti ir apie atliekų panaudojimą, nes kol kas esami centrai
veikia tarsi būtų suinteresuoti tik šiukšlių
kaupimu. Reikia galvoti apie perdirbimą
to, ką įmanoma perdirbti, kūrenimą to,
kas be reikalo užima naujus atliekoms skiriamus žemės plotus ir pūva be naudos.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų direktorius dr. Vytautas Šileikis priminė, jog yra pasaulyje šalių, kurios perdirba iki 97 proc. atliekų. Todėl neprotinga

„dviračio išradinėti“ – verčiau iš tų šalių
mokytis, kaip geriau atliekas tvarkyti.
Dr. Vytautas Šileikis dar kartą kėlė
klausimą, ar Lietuva vykdys savo įsipareigojimą Europos Komisijai dėl Enterprise
Europe Network veiklos kofinansavimo,
kad smulkusis ir vidutinis verslas gautų
nemokamų paslaugų, kaip yra kitose ES
šalyse? Pasak V. Šileikio, reiktų kurti nacionalinę verslo inkubavimo programą,
nes dabar šios paslaugos verslui ir tam
skirtos lėšos yra išskaidytos ir panaudojamos neefektyviai.
Ką veikia Konkurencijos taryba, analizuodama beatodairišką maisto produktų
kainų kilimą Lietuvoje? Kodėl nekeičiamas Viešųjų pirkimų įstatymas, pagal kurį
laimi tas, kuris pasiūlo mažiausią kainą,
nors ir politikai pripažįsta, kad tai ydinga
norma? Kodėl negriežtinama kova su šešėliniu darbu? Ar referendumo dėl atominės
elektrinės organizavimas nėra atsakomybės
permetimas tautai, kuri neturi pakankamai
informacijos ir argumentų tai nuspręsti?
Seimo vicepirmininkas Erikas Tamašauskas daugeliu šių atvejų pritarė verslininkų nuomonei ir akcentavo parlamentinės kontrolės stoką kai kurioms valstybinėms institucijoms (Konkurencijos tarybai, Viešųjų pirkimų tarnybai, Valstybinei
darbo inspekcijai). E. Tamašauskas teigė,
kad vėl bus grįžtama prie tiesioginių mero
rinkimų idėjos ir viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų.
ELTA, RŽ inf.

Ispanijos Karalystės
ambasadoriaus vizitas
Balandžio 25 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose lankėsi Ispanijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje Migelis Ariasas Estevezas.
Susitikimo metu Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis papasakojo apie rūmų veiklą bei vykdomas funkcijas, pristatė bendrą Kauno regiono verslo situaciją bei pabrėžė, jog bendradarbiavimas galėtų būti abipusiai naudingas šiuose
sektoriuose: informacinės technologijos, atsinaujinantys energijos šaltiniai, aplinkosauga, statybų, maisto, tekstilės, chemijos ir sveikatos apsaugos. Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė pristatė rūmų projektinę veiklą bei bendrus
su ispanų partneriais vykdomus projektus. Enterprise Europe Network projekto koordinatorius Aivaras Knieža pristatė koordinuojamo projekto galimybes, kuriomis abipusiai
galėtų pasinaudoti tiek Ispanijos, tiek Lietuvos įmonės.
Ambasadorius domėjosi Kauno regiono galimybėmis bei pabrėžė, jog vienas iš
tikslų – padėti abiejų šalių verslininkams atrasti naujų kontaktų ir galimybių bei sustiprinti abipusę partnerystę.
RŽ inf.

Ambasadorius M. A. Estevezas domėjosi Kauno regiono galimybėmis

Kauno ir Kaliningrado rūmų
partnerystė stiprėja

Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis ir Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmų prezidentas Aleksejus
Zinovjevas
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Rūmuose lankėsi Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmų prezidentas Aleksejus
Zinovjevas. Tai pirmasis jo vizitas Kaune, tačiau ne pirmas susitikimas su kauniečiais
kolegomis. Kauno rūmų atstovai dalyvavo pernai Kaliningrade vykusiame kaimyninių
šalių ekonomikos forume bei vietinių rūmų 20-mečio iškilmėse.
Abeji rūmai šiuo metu dalyvauja ES finansuojamame projekte „Create4Compete“,
skirtame Kauno ir Kaliningrado regionų verslo paramos organizacijų, verslo ir regioninės valdžios bendradarbiavimui, verslo kompetencijoms stiprinti. Kadangi kaliningradiečiai kol kas turi mažiau patirties europinių projektų veikloje, partnerystė su kauniečiais jiems yra labai svarbi.
A. Zinovjevas yra ir Kaliningrado srities dūmos deputatas, kuruojantis ekonomikos
klausimus. Būtent per rūmų instituciją palaikomas grįžtamasis ryšys iš verslo.
Svečias iš Kaliningrado domėjosi Kauno PPA rūmų veiklos ir paslaugų organizavimu, gilinosi į vadybos niuansus. A. Zinovjevą domino rūmų patirtis profesinio rengimo,
santykių su savivaldybėmis, projektinės ir klubinės veiklos, viešųjų ryšių srityse. Kaliningradiečiai siekia transformuoti rūmus pagal vakarietišką modelį.
Pasveikinęs Kauno PPA rūmus su 20-mečio jubiliejumi, Kaliningrado rūmų prezidentas apsilankė ir Marijampolės filiale.
RŽ inf.
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Jubiliejaus proga – socialinė
akcija „Saugok save darbe“
Balandžio 27 d., Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos išvakarėse, Laisvės alėjoje žygiavo pučiamųjų instrumentų orkestras su choreografine grupe ir nuotaikinga spalvinga eisena. Jos dalyviai buvo apsirengę įvairių profesijų darbo rūbais
ir nešė SDG įmonių grupės vėliavas ir plakatus, skatinančius rūpintis savo saugumu
darbo vietoje. Laisvės alėjos lauko kavinukėse pietavusiems kauniečiams ir praeiviams
buvo dalinami lankstinukai ir darbo saugos svarbą akcentuojančios simbolinės dovanos – darbo pirštinės.
SDG įmonių grupės narių – VšĮ „Saugi pradžia“, UAB „SDG“ ir UAB „SDG kodas“ – organizuotos socialinės akcijos „Saugok save darbe“ tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į darbuotojų saugos ir sveikatos svarbą ir priminti visiems dirbantiesiems –
savo saugumu darbe reikia rūpintis patiems.
Pasak grupės prezidento Eduardo Jaso, jau šeštus metus kolektyvas, minėdamas
Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, rengia socialines akcijas: šalies miestų sankryžose dalinamos darbo pirštinės, lankomos įmonės, kuriose ypač svarbi darbų
sauga, rengiami nemokami seminarai darbuotojų saugos ir sveikatos tematika. Visoje
Lietuvoje per radijo stotis „Extra FM“ ir „Radijas Kelyje“ savaitę vyko viktorina apie
saugų darbą.
Muzikinio teatro sodelyje skambant pučiamųjų instrumentų orkestro baigiamajam
kūriniui, į dangų buvo paleisti geltoni akcijos „Saugok save darbe“ balionai su linkėjimais visiems būti saugiais ir sveikais savo darbo vietose.
Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos ištakos susijusios su Tarptautine darbe žuvusiųjų ir sužalotųjų atminties diena, kuri 1989 m. balandžio 28 d. buvo
paminėta pirmąkart, norint pabrėžti, kad privalu įgyvendinti teisę dirbti saugiomis ir
sveikomis sąlygomis visur ir visada.
2012-ieji konsultacijų kompanijai „SDG“ yra ypatingi – šiemet įmonė švenčia veiklos 10-metį.
RŽ inf.

Eisenos akimirkos

Rūmų bendruomenė sveikina sukaktis pažyminčias įmones
Balandžio ir gegužės mėnesiais dvylika rūmų narių mini savo išskirtines sukaktis.
Rūmų bendruomenė nuoširdžiai sveikina kolegas, sėkmingai veikiančias dinamiškų iššūkių ir pokyčių kupinoje rinkoje. Išmintis telydi Jūsų sprendimus, sėkmė –
darbus, geranoriškumas – šalia esančius žmones.
UAB „Aša“, įsteigta 1992 m., – tai viena iš didžiausių stiklo plėvelių tiekimo ir
įrengimo bendrovių Lietuvoje. Firma yra SOLAMATRIX Inc. (JAV) įgaliotasis atstovas Baltijos šalims. Bendrovė tiekia bei klijuoja patikimas, naujoviškas, lengvai ir paprastai naudojamas plataus spektro plėveles stiklams, skirtas pašalinti stiklo trūkumams
ir apsaugoti žmonės nuo nepageidaujamo saulės poveikio. Bendrovės paslaugos apima
įvairias aplinkas – namus, mokslą, verslą, todėl padeda visur ir visada komfortiškai ir
saugiai jaustis. To pasiekti padeda ilgametė patirtis, išsamios žinios apie produktą, atsakomybė ir sąžiningas darbas. Įmonė dvidešimtmetį švęs birželio mėnesį.
Balandį sukako 15 metų, kai buvo įsteigta UAB „Selteka“. Tai lietuviško kapitalo
įmonė, turinti 55 metų patirtį elektronikos produktų gamyboje. Bendrovė – didžiausia
skaitmeninės TV priedėlių gamintoja Baltijos valstybėse ir didžiausių elektronikos produktų TV srityje gamintoja Rytų Europoje. Šie priedėliai yra pelnę tris „Inovacijų prizų‘
apdovanojimus. Neatsiejama įmonės veklos dalis yra technologijų vystymas.
Lygiai prieš 10 metų įsteigta UAB „Novameta“, gaminanti nerūdijančio plieno
įrangą profesionalioms virtuvėms, maisto prekių parduotuvėms ir prekybos tinklams.
Moderni vadyba, pažangių gamybos technologijų taikymas, kokybės valdymas lėmė
pardavimo rinkos plėtrą ir spartų įmonės augimą. Produkcija realizuojama Baltijos šalyse, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Rusijoje,
Baltarusijoje bei kitose valstybėse. Bendrovei įteiktas kreditų biuro „Creditinfo“ sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje 2011“. Jis patvirtina, kad bendrovė yra patikima, laiku vykdo ir vykdys savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė jubiliejų planuoja švęsti gruodį.
Prieš 10 metų įregistruota ir UAB „Baltijos polistirenas“. Bendrovėje 2002 m.
rudenį sumontuota moderniausia Lietuvoje, naudojanti naujausias technologijas pagamintų ir griežčiausius Europos standartus atitinkančių polistireninio putplasčio gamybos
įrenginių liniją. Įmonė gamina įvairaus tankio (aštuonių rūšių) statybinį baltąjį polistireninį putplastį bei (penkių rūšių) neoporą, lygiomis ir frezuotomis briaunomis. 2006 m.
sausio mėnesį įmonėje pradėjo veikti pakuočių gamybos cechas. Jame pastatyti vienuolika skirtingo modelio labai didelio našumo firmos „KURTZ“ formavimo automatų.
Šie įrenginiai yra vieni geriausių pasaulyje. Polistireninio putplasčio pakuočių cechas
gamina įvairias polistirenines pakuotes: buitinei technikai (šaldytuvams, televizoriams
ir kt.), maisto produktų įpakavimus, formuotas statybines plokštes, įvairias polistirenines detales ir kitus formuotus gaminius, pagal individualius kliento užsakymus.
UAB „Salpronė“ taip pat peržengė 10 metų slenkstį. Įmonės veiklos sritis – šviežių salotų ir daržovių mišinių gamyba, prekyba, eksportas.
Rūmų narys UAB „Enerstena“ dešimtmečio sukaktį iškilmingai pažymėjo Kauno
valstybiniame muzikiniame teatre. Bendrovės pagrindinė veiklos sritis – energetikos
bei pramonės objektų statyba, rekonstrukcija, modernizavimas, remontas ir techninis

aptarnavimas. Įmonė projektuoja, komplektuoja, montuoja, paleidžia bei suderina įvairaus dydžio katilines, kūrenamas biokuru, gamtinėmis dujomis, mazutu bei kietu kuru.
Šiuo metu bendrovė vykdo 16 užsakymų visoje šalyje.
Dvidešimt veiklos metų skaičiuojanti A.Kleišmanto firma „Du safyrai“ gamina ir
prekiauja juvelyriniais dirbiniais, atlieka brangakmenių ekspertizes, teikia konsultacijas ir remonto paslaugas. Įmonėje kuriami autoriniai juvelyriniai dirbiniai su brangakmeniais ir juvelyriniais akmenimis. A.Kleišmanto brangakmenių tyrimų laboratorijoje
tiriami brangakmeniai ir juvelyriniai akmenys. Tyrimo metu identifikuojama tiriamo
akmens rūšis, natūrali ar dirbtinė medžiaga. Nustatoma masė, švarumas, fluorescencija, šlifavimo forma ir kokybė. Išrašomas serifikatas. Nustatoma akmens ir juvelyrinio
dirbinio vertė. A.Kleišmanto įmonės „Du safyrai“ patalpose yra įkurtas brangakmenių
(gemologijos) muziejus, kuriame eksponuojami įvairūs brangieji ir juvelyriniai akmenys bei retieji mineralai, jų rūšys ir atmainos.
Bendrovė „Boslita ir Ko“ įkurta prieš 15 metų. Tai viena pirmųjų privačių bendrovių Lietuvoje, gavusių valstybės licenziją gaminti alkoholinius gėrimus, dukterinė Italijos bendrovės „BOSCA S.p.A.”, kuriai vadovauja visame pasaulyje žinomos vyndarių
šeimos atstovas Luigiterzo Bosca, įmonė. Italijoje Bosca šeima vyndaryste verčiasi nuo
1831 m. Todėl ir Kaune veikiančioje gamykloje plačiai naudojamasi daugiau nei 150
metų legendinės Italijos vyndarių Bosca šeimos patirtimi vyndarystėje. Pagrindinė įmonės veikla – putojančių vynų ir vyno gėrimų gamyba. Įmonė taip pat gamina stiprius vynus, degtinę, vermutus ir alkoholinius kokteilius. Produkcija parduodama ne tik Lietuvoje, bet ir eksportuojama į Latviją, Estiją, Lenkiją, Rusiją ir JAV. Senos tradicijos, griežta
žaliavų kontrolė ir patyrę įmonės technologai garantuoja nepriekaištingą kokybę.
UAB „Galinta ir partneriai“ misija – aprūpinti Rytų ir Vidurio Europos gyventojus kokybiškais, sveiką mitybą ir sveiką gyvenimo būdą skatinančiais produktais. Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys yra grūdų bei ankštinių kultūrų auginimas; grūdų
bei birių maisto produktų importas ir eksportas; kruopų bei dribsnių gamyba, ankštinių
kultūrų perdirbimas; birių maisto produktų fasavimas; didmeninė prekyba Lietuvos ir
užsienio rinkose; importuojamų prekių distribucija Pabaltijo šalyse.
UAB „Helisota“ įkurta 1997 m. Tai vienintelė Baltijos šalyse veikianti Mi-8, Mi17 tipo sraigtasparnių bei jų modifikacijų remonto ir techninio aptarnavimo bendrovė.
UAB „Helisota“ atlieka šių sraigtasparnių kapitalinio remonto, techninio aptarnavimo,
modernizavimo darbus, tiekia aviacines detales, vykdo sraigtasparnių techninę priežiūrą ir aptarnavimą užsakovų bazėse.
UAB „Corpack“ veiklos sritis – gofruoto popieriaus, kartono bei taros iš popieriaus gamyba, mažmeninė ir didmeninė prekyba. Prieš 5 metus įsteigta bendrovė turi
galimybę gaminti maksimaliai įmanomų formatų pakuotę iš gofruoto kartono, antspauduoti dėžes, gaminti lipnias etiketes savo klientams.
UAB „Geralda Decor“ gamina, dekoruoja bei prekiauja žvakėmis. Gimtadienio
proga ant šventinio torto įmonės kolektyvas galės uždegti penkias gražiausias savo sukurtas žvakes.
RŽ inf.
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Tarp „Metų CEO“ nominantų – Jonas Dastikas

Jonas Dastikas

Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai „Verslo žinių“ rengiamam konkursui „Metų CEO“ pristatė
AB „Lifosa“ generalinio direktoriaus
Jono Dastiko kandidatūrą.
Tai vienas labiausiai patyrusių ir autoritetingiausių verslo lyderių Kauno regione, 12 metų sėkmingai vadovaujantis
vienai didžiausių Europoje mineralinių
trąšų gamybos įmonei.
Kelis dešimtmečius formuojamos
įžvalgios strategijos ir kryptingų investicijų dėka AB „Lifosa“ pasiekė itin
svarbių interesų darnos: aukščiausios

kokybės ir konkurencingų kainų, gamybos plėtros ir gamtos išsaugojimo ateities
kartoms.
Vien per 2010-2011 m. AB „Lifosa“
pelnė keturis apdovanojimus už verslo
sėkmę, eksporto plėtrą, socialinę verslo
atsakomybę ir investicijas.
Kuriant vertę akcininkams, darbuotojams ir visuomenei, itin reikšmingas
ilgamečio įmonės vadovo asmeninis indėlis.
Asmeninės savybės – atsakingumas,
sąžiningumas, korektiškumas, atvirumas,
solidarumas, sukaupta didžiulė profesinė
ir gyvenimiška patirtis lemia akcininkų,

darbuotojų ir visuomenės pasitikėjimą ir
pagarbą J. Dastikui.
Pagal kokybės rodiklius AB „Lifosa“
produkcija pasaulio trąšų rinkoje užima
1-2 vietas. Beveik 98 proc. produkcijos
eksportuojama į daugiau kaip 60 valstybių. Tačiau siekiant didesnės gamybos ir
pelno, tvirtai laikomasi vertybinio bendrovės veiklos principo „Žemė mums –
mes Žemei“.
2010–2011 m. įgyvendinta per 70
investicinių projektų, tam skirta per 110
mln. Lt, o apie 30 proc. investicinių lėšų
yra skiriama aplinkosaugai.Vienas iš pavyzdžių – sieros rūgšties gamybos proceso metu išsiskirianti šiluma naudojama
apšildyti beveik visiems Kėdainiams.
Lietuvos elektrinėse ir katilinėse pagaminti tokį energijos kiekį reiktų sudeginti apie 100 mln. kubinių metrų gamtinių
dujų, į aplinką būtų išmetami įvairūs teršalai, tarp jų – ir šiltnamio efektą sukeliančios dujos (virš 200 tūkstančių tonų).
Kuriant vertę darbuotojams, bendrovėje itin daug nuoseklaus dėmesio skiriama darbuotojų skatinimui, motyvacijai,
karjeros galimybėms įmonėje, saugumo
ir pasitenkinimo poreikiams, saviraiškai.
Tai lemia itin mažą darbuotojų kaitą ir
stiprią regiono gyventojų motyvaciją įsidarbinti AB „Lifosa“.
Vidutinis atlyginimas bendrovėje
daugiau kaip du kartus didesnis už vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje. Per
metus įmonė į biudžetą sumoka apie 100
mln.Lt mokesčių, o vienas darbuotojas
per mokesčius išlaiko mažiausiai dešimtį
socialiai remtinų žmonių.
Bendrovė kartu su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis yra „Balto-

sios bangos“ projekto iniciatorė. Projekto
tikslas – skatinti skaidrią Lietuvos verslo
praktiką, atkreipti visuomenės, vartotojų
dėmesį į pažangų ir atsakingą Lietuvos
verslą, siekiantį kurti tinkamas darbo sąlygas savo darbuotojams. AB „Lifosa“
yra pirmoji įmonė, kuriai 2007 m. gegužę
įteiktas „Baltosios bangos“ ženklas.
Kasmet, be sumokėtų mokesčių,
J. Dastiko vadovaujama bendrovė prisiima papildomų įsipareigojimų Kėdainių
rajono savivaldybei ir perveda apie 1-2
mln. Lt lėšų. Vadovaujantis logika, kad
augtų sveiki vaikai, jie įgytų gerą išsilavinimą ir ateityje ateitų dirbti į „Lifosą“,
lėšos skiriamos sveikatos apsaugai, vaikų ir jaunimo veiklai, regiono plėtrai.
2010 ir 2011 m. AB „Lifosa“ paramai skyrė po daugiau kaip 600 tūkst. Lt.
Siekdama įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės iniciatyvą pastatyti
daugiafunkcinį sporto ir pramogų kompleksą, AB „Lifosa“, suprasdama sudėtingą šalies ir savivaldybės ekonominę
situaciją ir sulaukus galutinio sprendimo,
kad biudžeto lėšų šiems darbams nebus
skirta, nusprendė skirti ne dalį, o visas
lėšas, reikalingas arenos statybai.
AB „Lifosa“ visuomenei teikia Socialinės pažangos ataskaitas.
J. Dastikas turi ir asmeninių apdovanojimų: už sėkmingą praktinę vadybinę
veiklą, pasiektus gamybinius įmonės
rezultatus įteiktas V.A.Graičiūno apdovanojimas: skulptūrinis portretas, aukso
medalis bei sertifikatas (2006); už nuopelnus socialinėje srityje apdovanotas
LR SADM „Gerumo žvaigžde“ (2008).
RŽ inf.

Verslo vadovų klubui vadovauja Nerijus Šėža
Rūmuose vėl rinkosi rudenį pradėjusio veikti rūmų Kauno verslo vadovų klubo nariai. Praėjo pusmetis, per kurį veikė
suformuota laikina steigiamoji klubo taryba, vyko pirmieji susitikimai, veiklos
krypčių paieškos, formuluojami klubo
nuostatai ir pan.
Pasak rūmų prezidento Benjamino
Žemaičio, šis klubas realizuoja vieną
svarbiausių rūmų tikslų – ugdyti bendruomeniškumą. „Kiekvienas vadovas darbinėje aplinkoje tam tikra prasme jaučiasi
vienišas, izoliuotas, todėl poreikis bendrauti yra nemažas”, – sakė prezidentas.
Rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas
Šileikis pabrėžė, kad per klubą bus palaikomas grįžtamasis ryšys iš įmonių, tad

bus tiksliau fokusuojamos rūmų veiklos.
Įmonių vadovų patirtis bus labai reikalinga ir Verslo taryboje sudarant ekspertų
grupes.
Laikinai pareigas ėjęs klubo vadovas
Nerijus Šėža apžvelgė pirmąjį veiklos
pusmetį – kaip pavyko derinti įvairius
požiūrius ir interesus dėl klubo nuostatų,
tikslų, veiklos krypčių. Pageidavimą stoti
į klubą iki dabar pareiškė 54 įmonių vadovai, tikraisiais nariais tapo 36. Jau įvyko
penki susitikimai, kuriuose daugiausiai
dėmesio buvo skirta saviugdai ir tarpusavio diskusijoms.
Susirinkime patvirtintas klubo veiklos reglamentas, išrinktas pirmininkas ir
valdyba.

Klubui ir toliau vadovaus Nerijus
Šėža, UAB „Šėža ir partneriai“ direktorius. Klubo valdybos nariais išrinkti: Skaidra Vaicekauskienė (VšĮ „Informacijos
technologijų mokymo centras“ direktorė),
Ramūnas Dirvelis (UAB „Inida“ direktorius), Egidijus Šileika (UAB „Romasta
group“ generalinis direktorius), Antanas
Jankūnas (UAB „Sekasoft“ direktorius),
Giedrius Bučas (UAB „Interjero elementai“ direktorius), Tadas Martusevičius
(UAB „MVP sprendimai“ restruktūrizavimo grupės vadovas).
Numatoma, kad klubo susitikimai
vyks kas mėnesį.
RŽ inf.
Nerijus Šėža

Nemokamos teisinės konsultacijos rūmų nariams
Kauno PPA rūmai ir „NORDIA Baublys & Partners“ advokatų profesinė bendrija
tęsia bendradarbiavimą pagal pasirašytą sutartį.
„NORDIA Baublys & Partners“ teikia bendruomenės nariams kvalifikuotas konsultacijas nemokamai. Rūmų nariai gali konsultuotis konkrečiais teisiniais klausimais,
gauti kvalifikuotą pagalbą.
„NORDIA Baublys & Partners“ veiklos sritys: ginčų sprendimas; baudžiamoji teisė; arbitražas; įmonių teisė; draudimo teisė; mokesčių teisė; finansų teisė; intelektinė
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nuosavybė ir informacijos technologijos; nekilnojamojo turto teisė; bankrotas ir restruktūrizavimas; darbo teisė.
Konsultacijos Kauno PPA rūmų nariams planuojamos kiekvieno mėnesio pirmą ir
trečią antradienį nuo 13:30 val. Artimiausios konsultacijos numatytos birželio 5, 19 d.
Teisinės konsultacijos teikiamos Kauno PPA rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaunas)
tik užsiregistravusiems interesantams.
Registracija el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt arba telefonu (8 37) 20 12 94.
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Pameistrystė Lietuvoje:
gairės ir perspektyvos
Profesinio rengimo įstatymas dar
2007 m. apibrėžė pameistrystę kaip vieną
iš kvalifikuotos darbo jėgos rengimo formų. Tačiau kaip ji turi būti plėtojama, kad
veiktų efektyviai ir būtų naudinga darbo
rinkai, sampratų yra įvairių.
Atsakymų į šį esminį klausimą ieškota vykdant ES Mokymosi visą gyvenimą
naujovių perkėlimo projektą „Pameistrystės plėtojimas Lietuvos profesinio
rengimo sistemoje remiantis Vokietijos,
Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų patirtimi“.

Pranešėjas dr. Vidmantas Tūtlys

Pasak VDU profesinio rengimo studijų centro vadovo dr. Vidmanto Tūtlio, šios
valstybės pasirinktos todėl, kad pameistrystės tradicijos minėtose šalyse formavosi šimtmečiais ir yra bene turtingiausios
bei gausiausios. Tai vienintelė profesinio
mokymo forma, kuriai itin svarbios tradicijos ir pasitikėjimas (tarp meistro ir mokinio, tarp įmonių ir profesinio rengimo
įstaigų, tarp mokinių ir įmonių bei kt.).
Ko galima pasimokyti iš šių šalių
diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvoje, buvo analizuojama Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų ir Vytauto Didžiojo universiteto surengtame seminare
„Pameistrystės plėtros Lietuvoje gairės
ir perspektyvos“. Renginyje dalyvavo 75
švietimo, profesinio rengimo ir kitų įstaigų atstovai.
Pagrindinį pranešimą jame skaitęs dr.
Vidmantas Tūtlys pabrėžė, kad minėtųjų
šalių patirties analizė buvo vykdoma šiomis kryptimis: mokymo organizavimas;
pameistrystės sutarčių sudarymas, mokymo prieinamumo mechanizmai; programų rengimas, trukmė ir eiga; pameistrystės finansavimas; socialinių dalininkų
vaidmenys.

Renginyje dalyvavo 75 atstovai

Partnerių šalys siūlo mokytis iš labai skirtingų patirčių, taikyti skirtingus instrumentus ir požiūrius į pameistrystę, bet anaiptol ne visos kitų šalių taikomos priemonės,
praktinės žinios ir idėjos gali būti perkeltos į Lietuvos kontekstą. Tai susiję su švietimo,
ekonomikos ir socialinės partnerystės sistemomis.
Socialinių dalininkų ir socialinių partnerių vaidmenys, pameistrystės mokymo kokybės valdymas, pameistrystės finansavimas, šią profesinio rengimo formą reglamentuojančių teisės aktų kūrimas, mokymo turinio projektavimas – tai tik kelios temos,
gvildentos projekte ir seminare.
Apibendrinus beveik dvejus metus trukusio projekto metu surinktą medžiagą, pateiktos rekomendacijos, kaip būtų galima diegti ir plėtoti pameistrystę Lietuvoje. Numatyti pameistrystės ilgalaikio plėtojimo Lietuvoje scenarijai.
Rž inf.

Socialinė atsakomybė – nuo mokesčių
ir saviplakos iki „in ir jan“
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė
Rūmų klubo AB Swedbank Kauno
skyriuje tema – „Ar verslo reikalas yra tik
verslas?“ – buvo skirta socialinei verslo
atsakomybei.
Pagrindinis pranešėjas – banko Personalo departamento direktorius, socialinės
partnerystės vadovas Saulius Būdvytis
peržvelgė keturias socialinės atsakomybės sampratos stadijas, kurias Vakarai jau
išgyveno, o Lietuvoje kai kurie verslo atstovai įstrigę dar tik pirmoje, kiti – antroje
ar trečioje, o kai kurie jau žengia į paskutinįjį socialinės atsakomybės suvokimo
etapą.
Pasak S. Būdvyčio, pirmojoje stadijoje socialinė atsakomybė suvokiama kaip
pareiga mokėti mokesčius, ir to pakanka,
o socialiniais, kultūros, švietimo, sveikatos
apsaugos klausimais esą rūpinasi tie, kam
priklauso. Kai verslas ima domėtis tuo, kas

įrašyta įmonių vizijose, misijose ir vertybėse – tai tam tikros brandos ženklas.
Banko atstovas pripažino, kad ir šios
institucijos vizija bei vertybės buvo orientuotos tik į kompanijos vertę, klientų poreikius ir darbuotojus. Vėliau orientyrai
vis labiau sukosi socialinės partnerystės
ir noro padėti klientams siekti svajonės
link.
Antra socialinės atsakomybės sampratos stadija – silpnesniųjų rėmimas ir
saviplaka. Skiriama labdara ligoninėms,
mokykloms, sportui: duodama negalvojant apie grąžą. S. Būdvyčio vertinimu,
tai tarsi kaltės išpirkimas dėl to, kad esi
turtingas. Veiklos spektras – nuo mazochistinių veiklų (tarkim, bankininkai slaugo sunkius ligonius ar plauna grindis) iki
labdaros davimo.
Trečiojoje stadijoje, kurią pranešėjas
vadina „Win – Win“, nauda yra abipusė:
geriausia imtis veiklų, kuriose esame stipriausi ir geresni nei kiti visuomenėje, da-

lijamės tuo, ką turime geriausio, duodame
meškerę kitiems, bet ir nepamirštame, kad
atstovaujame savo organizacijai.
Ketvirtoji stadija – nauja verslo filosofija, paremta „in ir jan“ principu (ką
darome tokio, kas išliks amžiams? daugiau atiduoti aplinkai nei iš jos pasiimti).
Tokios socialinės atsakomybės sampratos
pavyzdys – naujasis AB Swedbank pastatas Vilniuje. Jis projektuotas nubrėžus kelis esminius principus. Pirmasis – socialinė atsakomybė prieš visuomenę, klientus,
darbuotojus. Iš projektuotojų ir architektų
reikalauta, kad pastatas privalo būti patrauklus net po 100 metų ir funkcionalus.
Todėl šiandien 40 proc. banko patalpų yra
atviros visiems: per jį eina miesto takas,
atviros konferencjų salės, terasos ir kt.,
darbuotojams skirtos poilsio patalpos su
žaidimais – atitrūkti nuo darbo, sumažinti
stresą ir nuovargį.
Verslo gaunamą naudą iš socialinės
atsakomybės S. Būdvytis apibūdino kaip

AB Swedbank Personalo departamento direktorius, socialinės partnerystės vadovas S. Būdvytis apžvelgė keturias socialinės atsakomybės sampratos stadijas

augimo galimybę (išėjimas į naujas rinkas, naujų produktų įvedimas), kapitalo
atsipirkimą (išteklius tausojančios veiklos, darbuotojų efektyvumo didinimas
keliant jų dvasinį intelektą, klientai pasirengę mokėti daugiau, kai žino apie banko
socialines veiklas) ir rizikų valdymą (didesnis palankumas, visuomenės parama,
reputacija).
Pranešėjo klausimas auditorijai – ar
darbuotojų papildomas sveikatos draudimas yra socialinės atsakomybės pavyzdys, ar ne – įskėlė diskusijos kibirkščių,
o bendro atsakymo nerasta. S. Būdvyčio
nuomone, noras išskirti save iš visuomenės, iškelti aukščiau kitų aplinkui sukelia
įtampą, pavydą ir didina socialinę atskirtį,
ir vargu ar tai laikytina socialinės atsakomybės išraiška.
Klubo susitikime rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis pasveikino naujus
rūmų narius. Tai UAB „Vynėja“ (vyno
namai „Brome“), UAB „Gerovė“, gaminanti polietileno maišelius ir per 20
metų sėkmingai įsitvirtinusi rinkoje,
UAB „Green Prints“, siūlanti tausojančius spaudos sprendimus, UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“,
teikianti apskaitos, audito paslaugas bei
konsultacijas, viena seniausių miesto
įmonių UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ – „Arvi grupei“ priklausanti įmonė,
surenkanti, perdirbanti ir sunaikinanti
šalutinius gyvūninės kilmės produktus,
UAB „Ens&Lino personalas“ – įmonė,
užsiimanti personalo paieška, atranka bei
nuoma, sveikatingumo centras UAB „Atgaiva tau“.
Į rūmų bendruomenę taip pat įsijungė UAB „Probus Consulting“, teikianti
verslo valdymo konsultacijas, UAB „Samarela“, gaminanti kempines, įvairiausių
rūšių pašluostes iš porolono, viskozės,
celiuliozės, UAB „Mačiūnai“, kurios veiklos sritis – pastatų statyba ir civiliniai
inžineriniai statybos darbai.

7

Nr. 561 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Dažniausiai užduodami klausimai dėl sankcijų
Baltarusijai ir atsakymai
Kokios sankcijos įvestos Baltarusijai?
Europos Sąjungos šalys Baltarusijai nustatė vienašales ribojančias priemones arba
tarptautines sankcijas. Jos apima draudimą Europos Sąjungos Tarybos sprendimuose
nurodytiems Baltarusijos piliečiams atvykti į Europos Sąjungą, Reglamentuose nurodytų Baltarusijos fizinių ir juridinių asmenų lėšų Europos Sąjungoje įšaldymą ir draudimą tiekti ginklus į Baltarusiją.
JAV taip pat taiko vienašales sankcijas Baltarusijos atžvilgiu.
Kokioms Baltarusijos įmonėms įvestos Europos Sąjungos sankcijos?
Pagal Tarybos 2011 m. birželio 20 d. reglamentą (ES) Nr. 588/2011) sankcionuojamos:
1. Beltechexport (ЗАО „Белтехэкспорт“)
2. Sport-Pari (ЗАО „Спорт- пари“)
3. Privati unitarinė įmonė „BT Telekomunikacijos“ (angl. Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications) (частное унитарное предприятие ЧУП „БТ
Телекоммуникации“)
Pagal Tarybos 2012 m. kovo 23 d. reglamentą (ES) Nr. 265/2012) sankcionuojamos:
1. LLC Delovaya Set (ООО Деловая сеть)
2. CJSC Sistema investicii i inovacii (ЗАО Системы инвестиций и инноваций)
3. PUC Sen-Ko (ЧУП Сен-Ко)
4. PUC BT Invest (ЧУП БТ Инвест)
5. The Spirit and Vodka CompanyAquadiv (Малиновщизненский спиртоводочный
завод Аквадив)
6. Beltekh Holding (Белтех Холдинг)
7. Spetspriborservice (Спецприборсервис)
8. Tekhnosoyuzpribor (Техносоюзприбор)
9. LLC Triple (ООО ТРАЙПЛ)
10. JLLC Neftekhimtrading (СООО НефтеХимТрейдинг)
11. CJSC Askargoterminal (ЗАО Аскарготерминал)
12. LLC Triple Metal Trade (ООО Трайплметаллтрейд)
13. JSC Berezovsky KSI (ОАО Березовский комбинат силикатных изделий)
14. JV LLC Triple-Techno (СП ООО Трайпл-Техно)
15. JLLC Variant (СООО Вариант)
16. JLLC Triple-Dekor (СООО Трайпл-Декор)
17. JCJSC QuartzMelProm (СЗАО Кварцмелпром)
18. JCJSC Altersolutions (СЗАО Альтерсолюшнс)
19. JCJSC Prostoremarket (СЗАО Простомаркет)
20. JLLC AquaTriple (СП ООО Акватрайпл)
21. LLC Rakowski browar (ООО Ракаўскi бровар)
22. MSSFC Logoysk (ГСОК Логойск)
23. Triple-Agro ACC (Трайпл-Агро)
24. CJCS Dinamo-Minsk (ЗАО ФК Динамо-Минск)
25. JLLC Triplepharm (СООО Трайплфарм)
26. LLC Triple-Veles (ООО Трайплфарм)
27. Univest-M (Юнивест)
28. FLLC Unis Oil (ИООО Юнис Ойл)
29. JLLC UnivestStroyInvest (СООО Юнивест- СтройИнвест)
Ką reiškia Tarybos reglamentuose nurodytų įmonių sankcionavimas?
Tarybos reglamentuose nurodytų Baltarusijos įmonių nuosavybe esančios, turimos
arba jų valdomos lėšos ir ekonominiai ištekliai Europoje Sąjungoje yra įšaldomi. Šių
Baltarusijos įmonių naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis
ar ekonominiais ištekliais. Šios sankcijos apima ir atliekamus pervedimus pagal anksčiau sudarytas sutartis per komercinius bankus.
Bet kokie Lietuvos įmonių sutartiniai veiksmai su sankcionuojamomis Baltarusijos
įmonėmis turi būti sustabdyti ir tolimesnis ankstesnių sutarčių vykdymas turi būti nutrauktas. Atsiskaitymai dėl skolų, susidariusių iki 2012 m. kovo 24 d., kada įsigaliojo
naujos Europos Sąjungos sankcijos, sprendžiami žemiau aprašyta procedūra.
Ar Lietuvos įmonės gali gauti apmokėjimus ir atsiskaitymus, už sutartis, sudarytas iki Baltarusijos įmonių įtraukimo į Tarybos reglamentus (kuomet jų atžvilgiu pradėtos taikyti sankcijos)?
Taip, tačiau su išlygomis. 2011 m. spalio 10 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 999/2011
numatyta galimybė gauti atsiskaitymus už sutartis, sudarytas iki Baltarusijos įmonių
įtraukimo į sankcionuojamų subjektų sąrašą, esant Reglamente nurodytoms sąlygoms.
Tarybos reglamente (ES) Nr. 999/2011 nustatyta, kad „Nukrypstant nuo 2 straipsnio
1 dalies ir su sąlyga, kad I arba IA prieduose nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas
asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba pareigą, kuri tam fiziniam arba juridiniam
asmeniui, subjektui ar organizacijai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis,
gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu:
1) atitinkama kompetentinga institucija nusprendė, kad toks mokėjimas nėra tie-
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siogiai ar netiesiogiai skirtas ar naudingas I arba IA prieduose nurodytam asmeniui,
subjektui ar organizacijai; ir
2) atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą.“
Kur turi kreiptis Lietuvos įmonės, siekdamos gauti apmokėjimus už sutartis,
sudarytas iki Baltarusijos įmonių įtraukimo į Tarybos reglamentus (kuomet jų
atžvilgiu pradėtos taikyti sankcijos)?
Lietuvos įmonės, siekdamos gauti Lietuvos komerciniuose bankuose įšaldytas
(joms skirtas) lėšas, kreipiasi su prašymu nutraukti lėšų įšaldymą į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kaip į už
finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje atsakingą instituciją pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą (Žin., 2004,
Nr. 68-2369; 2011, Nr. 146-6839). Prašymai priimami vadovaujantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 96-V „Dėl nurodymų dėl tinkamo tarptautinių
sankcijų įgyvendinimo priežiūros finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie vidaus
reikalų ministerijos reguliavimo srityje patvirtinimo“ (Žin., 2005, 135-4879) nustatyta
tvarka. Kartu su prašymu pateikiami išimties taikymą pagrindžiantys dokumentai (pvz.,
sutarčių kopijos).
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kreipiasi į Užsienio reikalų ministeriją kaip į reglamente nurodytą kompetentingą instituciją dėl sutikimo leisti nutraukti lėšų įšaldymą. Užsienio reikalų ministerija, įvertinusi prašymo atitiktį Tarybos reglamentui (ES) Nr. 999/2011, prieš duodama sutikimą
leisti nutraukti lėšų įšaldymą sprendžia, ar toks mokėjimas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai
skirtas ar naudingas I arba I A priede nurodytam asmeniui ar organizacijai. Užsienio reikalų ministerija, bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo praneša kitoms valstybėms
narėms ir Komisijai apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą. Praėjus šiam terminui, Užsienio reikalų ministerija informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie sutikimą arba nesutikimą nutraukti
tam tikrų lėšų įšaldymą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos informuoja prašymo teikėją apie priimtą sprendimą.
Ar galima gauti išankstinį leidimą dėl pervedimų iš sankcionuojamų Baltarusijos įmonių neįšaldymo?
Tarybos reglamentai išankstinio sprendimo dėl lėšų įšaldymo panaikinimo, kol neįvyko lėšų įšaldymo faktas, nenumato. Išankstinio sprendimo, kad konkretūs (vienkartiniai ar daugkartiniai) pervedimai per komercinius bankus iš sankcionuojamų Baltarusijos įmonių, bus leidžiami, priimti negalima.
Ar Lietuvos įmonė gali vykdyti mokėjimus, tiekti produkciją sankcionuojamai
Baltarusijos įmonei?
Negali. Tarybos Reglamentas draudžia bet kokius lėšų pervedimus ar turto perdavimus sankcionuojamoms Baltarusijos įmonėms.
Ar susidariusi skola, kitoks įsipareigojimų neįvykdymas nebus išieškotas teismine tvarka iš Lietuvos įmonės?
Už lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą arba atsisakymą leisti naudotis lėšomis
ar ekonominiais ištekliais Reglamentas nenumato jokios juos vykdančio fizinio ar juridinio asmens institucijos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybės, nebent įrodoma,
kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl nerūpestingumo. Taigi, Lietuvos
įmonei dėl įvestų sankcijų konkrečios Baltarusijos įmonės atžvilgiu atsisakius vykdyti
apmokėjimus, tiekti produkciją ir pan., iš Lietuvos įmonės skola išieškota nebus. Net
ir tuo atveju, jei Baltarusijos teismas priteistų skolą Lietuvos įmonei, toks Baltarusijos
teismo sprendimas nebūtų pripažintas ir nebūtų vykdomas nei Lietuvoje, nei kitoje ES
valstybėje.
Ką reiškia ginklų embargas ir kam jis taikomas?
Europos Sąjunga 2011 m. birželio 20 d. Baltarusijai įvedė visą apimantį ginklų embargą. Baltarusijai įvestas draudimas tiekti karinę įrangą, nurodytą Europos Sąjungos
Bendrajame karinės įrangos sąraše bei įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms. Tokiai įrangai priskiriami ir medžiokliniai bei sportiniai ginklai ir jų šaudmenys.
Draudimas taikomas visų ES šalių fiziniams ir juridiniams asmenims. Iš ES valstybių narių teritorijų draudžiama bet kokiems Baltarusijos subjektams ar asmenims
naudojimui Baltarusijoje nepriklausomai nuo paskirties tiesioginiai ar netiesioginiai
parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti visų rūšių ginklus.
Kokia atsakomybė taikoma už sankcijų pažeidimus?
Asmeniui, pažeidusiam Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas nustatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų pažeidimas užtraukia
baudą nuo penkių šimtų iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
Fizinis ar juridinis asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas, jei dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Parengta pagal Užsienio reikalų ministerijos informaciją.
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Švietimo inovacijos į Italiją ateina iš Lietuvos

Vizitas Grosseto prekybos rūmuose

Audronė Jankuvienė,
Grosseto, Italija
Toskanos regionas laikomas Italijos
švietimo inovacijų lyderiu. Būtent Toskanos švietimo sistemoje pirmiausia išbandomi nauji modeliai ir metodai, o eksperimentų rezultatai lemia, kaip ir kurios
švietimo inovacijos bus taikomos kituose
Italijos regionuose.
Toskanos švietimo sistemos organizatoriai ir darbuotojai yra itin aktyvūs ieškodami ir diegdami naujas iniciatyvas. Prieš
metus ES projektų bazėje ADAM italai ir
surado informaciją apie Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų vykdytą projektą
dėl neformalaus ir savaiminio mokymosi
pripažinimo švietimo sistemoje. Italams
buvo ypač aktualu sukurti modelį, kaip
įvertinti ir sertifikuoti neformaliai įgytąsias kompetencijas, nes jie neturėjo nei
sistemos, nei patirties šioje srityje.
Sudomino kauniečių patirtis
Grosseto pramonininkų konfederacija
ir jos šakinė institucija Giano Ambiente
ėmėsi iniciatyvos spręsti šią problemą. Jų
parengta projekto paraiška Italijoje buvo
įvertinta kaip viena iš dviejų geriausiųjų. Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai tapo Leonardo da Vinci projekto
„Neformalaus ir savaiminio mokymosi
pripažinimas švietimo sistemoje“ „INFORMEDU“ partneriu.
Tai vienas iš konkrečių pavyzdžių, kai
sukauptą patirtį iš Lietuvos jau perima kolegos iš kitų Europos Sąjungos šalių. T.y.
Lietuva (Kauno PPA rūmai) yra projekto
donoras.
Gegužės 8 – 12 d. Grossete įvyko jau
antrasis projekto partnerių susitikimas.
Pasak Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vadovės Danguolės Šidlauskienės, projekto organizacinės ir mokslinės grupės nariai per pusmetį nuo pirmojo
susitikimo nuveikė tikrai daug.
Nuo projekto rezultatų priklausys
politiniai sprendimai
Įžanginės sesijos metu projekto direktorius Antonio Capone, koordinatorius
Giovanni Mascagni apžvelgė antrosios
projekto dalies darbus. Jų esmė – Kauno
PPA rūmuose sukurtos metodologijos perkėlimas ir pritaikymas Italijos švietimo
sistemai. Kadangi Toskanos regione turizmas yra viena svarbiausių verslo šakų,
italai kūrė viešbučio administratoriaus ir
informacijos vadybininko kompetencijų
pripažinimo modulį. Šios specialybės pasirinktos praktiniam išbandymui, tačiau
sukurta metodika bus universali, taikytina
ir kitose veiklos sferose.
Pasak projekto vadovų, Italijoje labai
laukiama šio projekto rezultatų, nes nuo

Projekto partnerių susitikimo akimirkos

jų priklausys politiniai valdžios sprendimai dėl neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo.
Pirmosios dienos darbinės sesijos pagrindinius pranešimus skaitė ekspertė Raffaela Marchi bei projekto mokslinės grupės
koordinatorius Simone Giusti. Jie pristatė
pagal kauniečių pavyzdį sukurtą neformaliai įgytųjų kompetencijų pripažinimo
sistemą ir metodologiją (nuo individo poreikių iki vertinimo įrankių ir metodikos).
Informacinių technologijų specialistas Fabio Corti pristatė Mahara platformą, kurios
pagrindu kiekvienas asmuo galės susikurti
savo elektroninį profilį, atspindintį jo įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus, patalpinti
videoįrašą apie save ir kt.
Testavo nepriklausomi ekspertai
Antrąją vizito dieną projekto partneriai
susitiko su Grosseto vietos savivaldybių bei
verslo atstovais. Tai buvo praktinio pobūdžio diskusija, kurios metu buvo labai svarbu išgirsti švietimo organizatorių bei įmonių vadovų nuomonę: ar rengiama sistema
būtų naudinga ir reikalinga, kurie vertinimo
kriterijai būtų svarbiausi, kaip užtikrinti
vertinimo kokybę ir patikimumą bei kt.
Savivaldybių ir verslo atstovai testavo
rengiamą metodiką kaip nepriklausomi
ekspertai. Jie neabejojo, kad neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytųjų kompetencijų pripažinimas padėtų spręsti įdarbinimo
problemą ir būtų naudinga tiek būsimam
darbuotojui, tiek darbdaviui.
Trečioji darbinės sesijos diena buvo
skirta projekto partnerių – Kauno ir
Olandijos atstovų pranešimams. Kauno
PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus
vyriausioji specialistė Aušra Giedrienė ir
Jo Peeters iš Olandijos daugiausiai dėmesio skyrė vertintojo funkcijoms ir jo vaidmeniui pripažįstant neformaliuoju būdu
įgytas kompetencijas, analizavo ir pateikė
pastabų italų sukurtai metodologijai.
Susitikimas Grosseto prekybos rūmuose
Grosseto prekybos rūmai yra viena
įtakingiausių verslo organizacijų regione.
Visuotinės narystės pagrindu veikiantys
rūmai vienija apie 30 tūkstančių įmonių,
tad atstovauja įtakingam ir plačiam verslo
sluoksniui.
Atstovavimas verslo interesams ir
lobizmas yra svarbiausia rūmų funkcija:
joks su mokesčiais, verslo sąlygomis susijęs įstatymas nepriimamas nesuderinus su
rūmais, o jų atstovas turi ne patariamąjį, o
sprendžiamąjį balsą priimant teisės aktus.
Kitos vykdomos funkcijos – panašios kaip
ir Lietuvoje (tarptautinių ryšių plėtra, verslo misijų ir parodų organizavimas ir pan.)
Kauno PPA rūmų atstoves priėmė
rūmų vadovas Michele Lombardi ir

vykdantysis direktorius Luca Bilotti bei
narystės koordinatorius Mauro Schiano.
Jie atsiprašė, kad iki šiol buvo „pamiršę“
Lietuvą ir neturėjo jokių ryšių su mūsų
kraštu, bet ši „klaida“ – atitaisoma.
Kasmet gegužės pabaigoje Grossete
vyksta didžiulė maisto produktų paroda,
kurioje galima užmegzti verslo kontaktus
su Italijos vynų, užkandžių, aliejų ir kt.

gamintojais. Šiemetinė paroda vyks gegužės 26-28 dienomis.
Grosseto rūmai pozityviai atsiliepė
apie vykdomą projektą su Grosseto pramonininkų organizacija. Vizito metu vadovai
pateikė siūlymą Kauno PPA rūmams tapti
kito projekto, skirto žaliajai ekonomikai,
partneriais. Taip pat per abejus rūmus norima plėtoti tarptautinius verslo ryšius.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas švietimo sistemoje“ „INFORMEDU“ Nr. 2011-1IT1LEO05-01879- CUP Code G52F11000070006”
Projekto koordinatorius: GIANO AMBIENTE srl., Grosseto (Italija).
Projekto partneriai:
KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI, Kaunas (Lietuva).
CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DEL BILAN DE COMPETENCES
D’ARRAS, Arras (Prancūzija).
STEUNPUNT SCOUTING GERDERLAND, Nnb Velp (Nyderlandai).
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA, SETTORI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIA DI GROSSETO, Grosseto (Italija).
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “L. EINUADI”, Grosseto (Italija).
LICEO STATALE “A. ROSMINI”, Grosseto (Italija).
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA’ ADULTA DI GROSSETO, Grosseto (Italija).
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA’ ADULTA DI ARCIDOSSO, Arcidosso (Gr) (Italija).
Projekto tikslas: pagreitinti kompetencijų pripažinimo procesą, žmonių negrąžinant į formaliojo švietimo sistemą. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vykdytas
2007-2009 m. naujovių perkėlimo projektas tapo pagrindu šiam „INFORMEDU“ projektui. Minėto projekto metu išleistos „Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo metodologinės rekomendacijos“ tapo esminiu perkėlimo objektu į Toskanos regiono
(Italijos) švietimo sistemos aplinką. Rūmų vaidmuo projekte ekspertinis – analizuoti ir
vertinti naujas metodologijas, padėti kurti el. įrankius kompetencijų vertinimui, vykdyti
pagrindinius sklaidos darbus. Rūmų atstovai sudaro mokslinės darbo grupės branduolį
ir viso projekto metu teikia rekomendacijas dėl projekto įgyvendinimo kokybės. Projekto baigiamajame etape rekomendacijos bus išbandytos praktiškai partnerių organizacijose.
Projekto trukmė: 2011 – 2013 m.
Projekto internetinė svetainė: www.informedu.it
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Interjero elementai“
Teikia faneravimo, klijavimo paslaugas membraniniu ir plokštuminiu presais. Gamina baldines
detales ir interjero elementus pagal individualius
užsakymus. Ieško baldų gamintojų, dizainerių, architektų bendradarbiavimui.
Gamyba: Plento g. 6, Užliedžiai, Kauno raj.
LT-54305
Tel.: (8 673) 22 423
Faks.: (8 37) 40 68 85
El.paštas: gamyba@interjeroelementai.lt,
info@interjeroelementai.lt
Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 679) 89 958
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. paštas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt
www.interjeroelementai.lt
BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir konstrukcijas statybų, maisto apdirbimo, logistikos ir
kt. pramonės įmonėms, reklamos bei dizaino agentūroms, individualiems naudotojams, dalyvauja
daugiabučių rekonstrukcijos projektuose. Gamina
metalines laiptų konstrukcijas, pandusus, turėklus,
balkonus, tvoras, vartus, taip pat dekoratyvinius
kalviškus metalo gaminius interjerui ir eksterjerui
(pertvaros, baldai, gėlių laikikliai, medlaikiai), metalo dirbinius dovanoms.
Lakštingalų g. 3, Šveicarija, LT-55302 Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt
UAB „Ispado”
Konsultuoja ir moko visuose grožio ar SPA verslo
etapuose. Siūlo veiksmingus ir individulius sprendimus.
Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 74 09 98
www.ispado.lt
UAB „Ivega“ ir Ko“
Didžiausia tekstilinės apdailos ir sporto sirgalių atributikos įmonė Baltijos šalyse gamina kepuraites,
šalikus, marškinėlius, emblemas, gaireles, austas
etiketes, kitą reklaminę produkciją, teikia siuvinėjimo, lazerinio graviravimo ant tekstilės paslaugas ir
kt. Dėl produkcijos išskirtinumo ir aukštų kokybės
standartų, įmonė sėkmingai konkuruoja tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.
Vytauto g. 18, LT-68298 Marijampolė
Tel.: (8 343) 54 879
Faks.: (8 343) 50 339
El. paštas.: info@ivega.lt
www.ivega.com
VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“
Parkas yra integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ partneris ir dalyvauja šio slėnio plėtros programoje. Teikia įmonėms inovatyvų
verslą skatinančias paslaugas – tai konferencijų ir
mokymų organizavimas, rinkodaros, finansų, intelektinės nuosavybės apsaugos konsultacijas, rinkos
ir technologijų analizė, inovacinių projektų ir verslo
planų rengimas, užsienio partnerių paieška, jaunimo verslumo įgūdžių ugdymas. Tarptautinės mokslo parkų asociacijos, jungiančios per 300 mokslo ir
technologinių parkų ir 250000 „hi-tech“ kompanijų
72 pasaulio šalyse, narys.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 30
Faks.: (8 37) 49 10 50
El. paštas: info@techpark.lt
UAB Kauno Petrašiūnų DRMC
Suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos
tobulinimas. Pagal formalias ir neformalias programas rengiami statybų ir medienos apdirbimo
profesijų darbininkai, suvirintojai, siuvėjos, floristės-gėlių pardavėjos, krautuvų vairuotojai, automobilinių kranų operatoriai, tiltinių kranų operatoriai,
hidromanipuliatorių operatoriai ir kt. Darbų saugos
kursai (aukštalipiams, krovinių kabinėtojams, nuo
žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriams,
garo ir vandens šildymo kūrikams, dirbantiesiems
kėlimo įrenginių lopšiuose ir kt. Dieninės ir vakarinės grupės, taikomos įvairios nuolaidos.
R. Kalantos 19, LT-52302 Kaunas
Tel: (8 37) 45 27 66, (8 37) 45 45 51
Faks.:(8 37) 45 64 64
El. paštas: info@pmc.lt
www.pmc.lt
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo
centras
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius, padavėjus ir barmenus, mėsininkus, maisto produktų dar-
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buotojus. viešbučio darbuotojus, prekybos įmonių
vadybininko padėjėjus ir sekretorius. Socialiniams
partneriams – maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėms gali būti naudinga diegiant naujas
technologijas, ieškant darbuotojų, ypač įsteigus
maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) ir
viešbučių ir restoranų sektorinius mokymo centrus.
Sudarytos sutartys su socialiniais partneriais UAB
„Perkūno namai“, UAB „Miesto sodas“, UAB „Alkava“, UAB „Liuks“, UAB „Reval Hotel Neris“,
UAB „MAXIMA LT“. Su keturiomis aukštosiomis
mokyklomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
suteikia galimybę absolventams tęsti mokslus.
Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@mpcentras.lm.lt
www.mpcentras.lt   
VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Viena iš didžiausių profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: pirminis profesinis mokymas, suaugusiųjų mokymas ir vidurinis
ugdymas. Centre siūloma daugiau nei 30 profesinio
mokymo programų keturiose srityse: verslo, grožio,
socialinės gerovės, sveikatos.
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 17 23
Faks.: (8 37) 20 59 90
El. paštas:rastine@kaupa.lt
www.kaupa.lt
UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir jų
priedus, tikslias metalo detales, automobilių pramonės įmonių įrangą. Ieško kvalifikuotų darbuotojų
metalo apdirbimo srityje.
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 22 67
Mob.: 8 699 53 212
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.lt
www.lietuva.lt/kaunostakles
Kauno taikomosios dailės mokykla
Rengia vizualinės reklamos gamintojus, elektroninės leidybos maketuotojus, interjero apipavidalintojus, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, kompiuterinio projektavimo operatorius,
baldžius, dailiųjų metalo dirbinių gamintojus, dailiųjų keramikos dirbinių gamintojus, logisto ekspeditorius. Galima baigti vidurinio ugdymo programą
technologinės gimnazijos skyriuje.
Teikia šias paslaugas: kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas laikina buveine, viešasis maitinimas, smulkių reklamos ir dailiųjų amatų dirbinių gamyba.
Ieško darbdavių gamybinėms praktikoms ir praktiniam bendradarbiavimui reklamos dizaino, kompiuterių naudojimo, baldų gamybos, prekių sandėliavimo ir meno dirbinių logistikos srityse.
V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 31 20 61
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt
UAB „Klingai“
Maisto produktų gamyba ir didmeninė prekyba.
Gamina daugiau kaip 120 pavadinimų prekių. Didelę paklausą turi pagrindinė produkcija – kisielius,
želė, cikorijos gėrimai be kofeino, kurių sudėtyje
tik natūralūs produktai ir maistiniai priedai. Taip
pat siūlo universalius prieskonių mišinius be skonio
stipriklio, sultinius, želatiną, vanilinį cukrų, citrinos
rūgštį, pipirus ir kitus prieskonius. Skrudina kavą
Lietuvoje. Perka aukščiausios kokybės žalias kavos
pupeles iš 20 kavą auginančių šalių, šiuo metu asortimente yra kavos iš 30 skirtingų plantacijų. Gali
pagaminti bet kokiam skoniui, pritaikyti bet kokį
skrudinimo lygį ir malimo būdą, supakuoti į įvairias
pakuotes. Visus produktus gali gaminti su PRIVATE LABEL pakuote.
Ekskavatorininkų 1L, LT-52461 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 58
Faks.: (8 37) 40 72 58
El. paštas: info@klingai.lt
www.klingai.lt
Kolpingo kolegija
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio
bakalauro diplomą.
Studijų programos: verslo vadyba, finansai, verslo
anglų kalba, teisė, socialinis darbas.
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas.: info@kolping.lt
www.kolping.lt
UAB „Koncernas „Alga“
Atlieka statinio projektavimo, statybos ir statybos
priežiūros darbus. Projektuoja, gamina ir stato plie-

ninių konstrukcijų ryšio antenų bokštus ir stiebus,
kurių aukštis iki 126 m, atitinkančius ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos valstybių reikalavimus.
Teikia įvairias metalo apdirbimo paslaugas. Gamina
statybines metalo konstrukcijas, užsiima stambiagabaričių metalo ir AL+PVC gaminių gamyba.
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737, 98 748
Faks.: (8 343) 98 744
El. paštas: alga@alga.lt, market@alga.lt
www.alga.lt
UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro kondicionavimo, šildymo, elektros-automatikos, vandentiekio,
buitinių nuotekų valymo ir lietaus surinkimo inžinerines sistemas.
Kęstučio g. 87, LT-44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30345
Faks.: (8 37) 32 40 87
El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt
AB „Lifosa“
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, mineralinius
pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas (DAP),
koncentruotos azoto ir fosforo trąšos;
monokalcio fosfatas, vartojamas gyvulių bei paukščių pašarams, lesalams fosforu ir kalciu papildyti,
mineraliniams mišiniams, premiksams, kombinuotiems pašarams gaminti;
ekstrakcinė fosforo rūgštis, dalis šios rūgšties parduodama chemijos pramonės bei odos apdirbimo
įmonėms; sieros rūgštis (techninė, akumuliatorių
sieros rūgštis ir elektrolitas rūgštiniams akumuliatoriams); aliuminio fluoridas, naudojamas aliuminio
gamyboje.
Inovatyvi gamybos technologija ir itin geros kokybės žaliavos sudaro galimybę parduoti produkciją
visame pasaulyje.
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 66 483
Faks.: (8 347) 66 166
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com
„Lytagros“ įmonių grupė
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmonių, jau
66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, metalus ir
jų gaminius, statybines medžiagas, padangas, įrankius, elektros ir buitines prekes. Lietuvoje turi 23
antrines įmones, filialus ir prekybos centrus, valdo
„Bernatonių“ žemės ūkio bendrovę (Raudondvaris,
Kauno raj.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt
AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę avalynę.
Jovarų g. 2A, LT 47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.
UAB ,,Liuks“
Valdo ,,Best Western“ viešbučius ,,Santaka Kaune“,
,,Vilnius“ Vilniuje ir ,,Central“ Druskininkuose.
Siūlo aukščiausios kokybės apgyvendinimo paslaugas, puikų maistą restoranuose, jaukią aplinką
ir išskirtinį pobūvių aptarnavimą, idealias sąlygas
konferencijų organizavimui puikiai įrengtose konferencijų salėse. Visa tai – už itin patrauklią kainą.
Tel.: (8 37) 30 27 02, (8 686) 08 713
Faks. (8 37) 30 27 00
El.paštas: inga@santakahotel.eu
UAB „Mantinga“
Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius, pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, LT-68261 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 122
Faks. : (8 343) 98 212
El. paštas: info@mantinga.lt
www.mantinga.lt
Marijampolės kolegija
Pietvakarių Lietuvos regioną aptarnaujanti aukštoji mokykla, atvira pažangioms technologijoms ir
aukštojo mokslo pasiekimams, savo veiklą siejanti
su darbo rinkos poreikiais ir studijų raida bei plėtra. Kolegijoje vykdomi taikomieji mokslo tyrimai,
užsiimama naujovių ir patirties sklaida regiono
dirbantiesiems pagal kolegijoje vykdomas studijų
programas.
Kudirkos g. 61, LT-68303 Marijampolė
Tel.: (8 343) 54 388

Faks. (8 343) 50 750
El. paštas. direkcija@marko.lt
www.marko.lt
UAB „Marijampolės pieno konservai“
Pieno perdirbimo įmonė vienintelė Baltijos šalyse
gamina pieno konservus, įvairaus dydžio skardines
dėžutes ir pieno produktus: saldintą sutirštintą pieną, saldintą sutirštintą pieninį gaminį, nesaldintą sutirštintą pieną, nesaldintą sutirštintą pieninį gaminį,
saldintą sutirštintą pieną su kakava, saldintą sutirštintą pieną su kava, karamelizuotą saldintą sutirštintą pieną „Rududu“, nugriebto pieno ir nenugriebto
pieno miltelius, sviestą.
Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas: mpk@milk.lt
www.milk.lt
Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas ir kitos veiklos (pagrindinis ir
vidurinis ugdymas, suaugusiųjų mokymas ir perkvalifikavimas ir kt.)
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Tel.: (8 343 ) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
www.mprc.lt
UAB „Mechel Nemunas“
Didžiausia Baltijos regione vielos, vinių ir metalinio tinklo gamintoja, vienintelė kompanija Lietuvoje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Įeina į „Mechel
grupės“ (www.mechel.ru) sudėtį.
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje, gamina
plataus asortimento produkciją: vielą (atkaitintą,
karštai cinkuotą, bendros paskirties, spyruoklinę, suvirinimo, vielą plieninio pluošto gamybai ir
plieninį pluoštą (fibrą); regztą vielos tinklą; vinis
(statybines, padėklines, EPAL, stogines, automatines (mašinines). Produkcija, turinti nacionalinių ir
tarptautinių standartų atitikties sertifikatus, paklausi
ne tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet ir kitose
Europos šalyse, JAV.
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt
UAB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba statybinėmis
medžiagomis.
Europos pr. 112. LT-46351 Kaunas
adresas korespondencijai:
Trakėnų g. 3, LT-68115 Trakiškių km., Marijampolės sav.
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas: info@meffert.lt
www.dufa.lt
UAB „Metga“
Gumos ir metalo gaminiai. Gamina vienetinius ar
mažaserijinius gaminius pagal individualius užsakymus.
Raudondvario pl.164, LT-47173 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 25 30
Faks.: (8 37) 36 29 40
UAB „MVP sprendimai“
Finansų specialistų komanda, dirbanti finansavimo
ir finansų valdymo srityse. Refinansavimas, konsultacijos, paskolos, verslo planai.
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel.: (8 616) 34 494
Faks.: (8 37) 79 70 38
El. paštas: info@findep.lt
www.findep.lt
UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno raj.
Tel.: (8 37) 39 45 61
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt
UAB „Naujinta“
Gamina medinius padėklus. Prekiauja medžio pjuvenų granulėmis, taip pat granulinių ir kieto kuro
katilų gamintojų „Biokaitra“, „RED“, „KORTEX“,
„PER-EKO“, „MODERATOR“, „THERMOROSSI“ produkcija. Parduoda ir montuoja granulinio
kuro degiklius į įvairius kieto kuro katilus. Atstovauja Vokietijos kompanijai, gaminančiai elastingas birių produktų talpyklas-bunkerius-aruodus.
Butrimonių g. 7-132, LT-50218 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20120316011 Ispanijos įmonė, gaminanti sofas bei sofas-lovas, ieško prekybos atstovų bei platintojų – mažmenininkų.
20120316001 Rusijos įmonė, užsiimanti sėklų, trąšų bei augalų apsaugos priemonių didmenine
prekyba, ieško prekybos atstovų.
20120314017 Didžiosios Britanijos įmonė, gaminanti „lengvai slystančią“ patalynę, tinkančią
mažai judantiems pacientams (sergantiems Parkinsono liga, artritu ar turintiems
negalią), ieško produkcijos platintojų bei prekybos tarpininkų Europoje.
20120313034 Rusijos įmonė, gaminanti elektronines svarstykles, ieško produkcijos platintojų –
tiekėjų.
20120316010 Turkijos įmonė, gaminanti natūralios dienos šviesos sistemas bei saulės šildytuvų
skydelius, ieško tiekėjų, prekybos agentų, atstovų bei statybos/projektavimo įmonių subrangai.
20120313029 Ispanijos kompanija, užsiimanti mechaninių produktų projektavimu ir gamyba,
ieško prekybos tarpininkų.
20120313008 Nedidelė videofilmų gamybos kompanija Lenkijoje siūlo kurti filmus televizijos,
reklamos, multimedijos tikslais. Turi visą reikiamą įrangą bei aparatūrą, siūlo subrangovo paslaugas.

20120309024 Nedidelė Lenkijos įmonė, gaminanti proginius/šventinius drabužius vaikams (religinėms šventėms ir t.t.), ieško prekybos atstovų.
20120309002 Rumunijos įmonė, gaminanti natūralius papildus, gelius, kosmetikos priemones,
šampūnus, ieško prekybos tarpininkų (platintojų, tiekėjų, produkcijos atstovų).
20120308041 Didžiosios Britanijos kompanija, gaminanti bei projektuojanti įvairius gaminius
iš plastiko, siūlo aukštos kokybės paslaugas novatoriškiems verslininkams, ieškantiems gamintojų/ liejikų iš plastiko, sudarant sutartį. Ieško komercinių verslo
partnerių bendrai veiklai.
20120308036 Didžiosios Britanijos kompanija siūlo nedideles vėdinimo sistemas, kurios yra
kilnojamos, ilgalaikės, galingos bei ypatingai saugios. Šios sistemos naudojamos
visame pasaulyje, įvairiose srityse, labai dažnai – suvirinimo srityje. Ieško prekybos tarpininkų (perpardavėjų, agentų, platintojų – tiekėjų), augalų įrangos nuomos
tiekėjų bei komercinių verslo partnerių bendrai veiklai Europoje.
20120313001 Rusijos leidykla, leidžianti iliustruotas knygas vaikams nuo 1 iki 10 metų amžiaus,
ieško investuotojų bei bendros įmonės sukūrimo galimybių.
20120323008 Rusijos įmonė, medicinos įrangos tiekėja, siūlo platintojo paslaugas gamintojams
ir medicinos įrangos pardavėjams.
20120322056 Prancūzijos įmonė prekiauja dizainerių sukurtais baldais internetinėje parduotuvėje. Ieško baldų tiekėjų ilgalaikiam bendradarbiavimui Lenkijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Turkijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje.
20120326010 Švedijos prekybos įmonė, sukūrusi platų produktų pakavimo tinklą, ieško produkcijos tiekėjų, kurie galėtų papildyti Švedijos įmonės prekių liniją.

20120313007 Airijos kompanija, pristatanti elektroninę klientų valdymo sistemą pagyvenusiems
asmenims ar turintiems negalią pacientams, ieško produkcijos platintojų – tiekėjų.
Savininkas taip pat norėtų parduoti nemažą dalį savo kompanijos.

20120322025 Prancūzijos prekybos agentas atstovauja įmonėms, kurios dirba statybinių dažų
ir automobilinių dažų sektoriuje. Ieško naujų papildomų produktų, kuriuos galėtų
įtraukti į savo pristatymą. Taip pat siūlo produkcijos platintojo paslaugas.

20120313003 Moldovos kompanija, prekiaujanti įvairiais maisto produktais (saulėgrąžų aliejus,
cukranendrių cukrus, vyno bei brendžio tipų alkoholiniai gėrimai) ieško prekybos
tarpininkų.

20120321008 Švedijos įmonė verčiasi didmenine ir mažmenine medicinos preparatų, skirtų gyvūnams, prekyba. Ieško naujų medicinos produktų, kuriuos galėtų pristatyti Švedijos rinkai, siūlo produkcijos platintojo paslaugas.
Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

20120309044 Turkijos įmonė, gaminanti hidraulikas, pneumatikas bei siurblius, ieško prekybos
agentų, atstovų bei platintojų – tiekėjų. Taip pat domina bendros įmonės sukūrimo
galimybės.

Generalinis Rūmų 20-mečio renginių rėmėjas
UAB „ASIGA“
IŠSKIRTINIAI BALDAI IR INTEJERO DETALĖS
Neries g. 4/ Domeikava, Kauno rajonas
Tel.: (8 37) 263124
www.asiga.eu
Nevaržykite savo laisvės kurdami
savo namų interjerą.
Nusipirkus plikas sienas, ima kamuoti mintys, kaip įrengti savo namus,
kad būtų elegantiški bei jaukūs. Prašmatnūs, bet stilingi ir patogūs.
Mintys ima suktis apie baldus ir
spalvas. Dar labai svarbus būsto akcentas yra šviesa. Jau praėjo tie laikai,
kai patalpoje nykiai puikavosi vienas
šviestuvas palubėje – šiuolaikiniame
interjere gausus šviesos pasirinkimas.
Paslėptas apšvietimas sukuria jaukumą, tikslinis šviestuvas išryškina detales. Derinant skirtingus šviestuvus,

jų spalvas galime sukurti nepakartojamą šviesų ir spalvų žaismą, suteikti
namams šilumos ir jaukumo.
Kad namus sukurtume jaukius ir

patogius, reikia gero interjero plano.
Pastaruoju metu skirtingų stilių
baldai ir interjero elementai stilistiškai
derinami tarpusavyje.
Vyrauja skandinaviškas interjeras
bei minimalistinis baldų stilius. Dominuoja natūralios medžiagos: medis,
akmuo, natūralių pluoštų tekstilė.
Daug dėmesio interjere skiriama baldų
ergonomiškumui ir funkcionalumui.
Spalvos tokios, kurios gyvai vyrauja
gamtoje, pastelinės ir šviesios, tokios,

kurias matome visais metų laikais.
Kad toks „ramus“ spalvinis sprendimas
Jums nepabostų, siūlome nepamiršti
mielų ryškių aksesuarų.
Džiaukimės kartu atėjusiu pavasariu, suteikite savo namams naujų
spalvų ir formų.
Jauna ir kūrybinga UAB „ASIGA“
dizainerių komanda pavers svajones
realybe.

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, kineziterapijos; konsultuoja
gydytojas ortopedas traumatologas, chirurgas. Gamina ir pritaiko įvairius ortopedinius gaminius: protezus, įtvarus, įtvarines
sistemas, profilaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, batų įdėklus. Mažmeninėje
prekyboje siūlo įvairios kompensacinės
technikos, ergoterapijos, kineziterapijos
priemonių, slaugos priemonių.

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų
centras“ (UAB „IRTC“)
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės apskaitos informacinių sistemų
kūrimas ir diegimas.
Sprendimai energetikos sektoriui: šilumos,
vandens, elektros tiekimo įmonėms, savivaldybėms, komunalinių paslaugų įmonėms,
pramonės įmonėms, gatvių apšvietimo įmonėms. Produktai: SCADA sistemos, komercinės apskaitos sistemos, kaštų bei savikainos
suvaldymo sistemos, bilingo sistemos.

Idėjos prasideda čia!

Rūmų 20-mečio renginių rėmėjai

UAB „TUV Uolektis“
TÜV Thüringen e. V. sertifikacinės įstaigos padalinys Lietuvoje sertifikuoja įmonių vadybos
sistemas pagal šių tarptautinių standartų reikalavimus: kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001), maisto saugos (ISO
22000), informacijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC 27001), informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemos (ISO/IEC 20000-1), socialinio atsakingumo vadybos sistemos (SA 8000), miškų valdymo ir gamybos grandies (FSC) ir biomasės tvarumo (ISCC).
Organizuoja mokymus tarptautinių standartų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.
UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir
kitos su kompiuteriais susijusios paslaugos.
UAB „Liningas“
Tekstilės audimas, tekstilės apdaila – gamyba ir prekyba. Oeko-Tex Standart 100.

UAB „Verslo draugai“
Nekilnojamojo turto pirkimas, pardavimas,
parengimas, nuoma; bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba; konsultacinė verslo ir valdymo veikla.
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